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Tema 1. Bazele teoretico-metodologoce ale pedagogiei. 2 ore.
Planul lecţiei:
1. Obiectul pedagogiei. Categoriile fundamentale.
2.Sistemul de ştiinţe pedagogice, legătura cu alte ştiinţe.
3. Metodele de cercetare în pedagogie.
4. Abordarea axiologică a fenomenelor pedagogice.
1.1. Obiectul pedagogiei. Categoriile fundamentale.
Obiectul pedagogiei este educaţia-pregătirea generaţiilor tinere pentru viaţă în societate.
Acest proces constă în transmiterea de către generaţiile adulte a experianţei social-istorice a
omenirii generaţiilor tinere şi tilizarea acestei experienţe de către genetaţia tînără în mod activ
pentru asigurarea progresului social.
Important este faptul, că generaţiile tinere, odată cu însuşirea cunoştinţelor acumulate şi
formarea anumitor priceperi, deprinderi de muncă şi experienţă de comportament social, sunt
nevoite şi obligate de a dezvolta baza de cunoştinşe, să le adapteze la condişiile noi de viaţă şi
activitate, care sînt diferite de cele în care au activat generaţiile precedente. Numai în aşa caz va
fi mişcare înaite, se va asigură progresul social..
Educaţia în sens larg social - înfluenţa omului de către realitatea ce-l înconjoară în
întregime.
Educaţia în sens larg pedagogic- înflienţa copilului de întregul proces instructiveducativ al instituţiei de învăţămînt. Ea este realizată de către pedagogi-oameni special pregătiţi,
efectuată în condiţii specifice de activitate didactică şi educativă.
Educaţia în sens îngust pedagogic prevede formarea unui sistem anumit de calităţi,
concepţii şi convingeri la elevii.
Deosebim următoarele forme ale educaţiei: educaţia formală, nonformală şi informală
Educaţia formală – totalitatea influienţelor sistematice, intenţionate din cadrul
instituţiiei specializate : grădiniţă, şcoală, universitate... Educaţia este realizată după obiective
clar formulate, iar procesul se caracterizează prin intensitate, concentrare a informaţiilor şi
continuitate. Scopul sducaţiei- introducerea progresivă a elevilor în marile paradigme ale
cunoaşterii şiînzestrarea lor cu tehnici culturale care le vor asigura o anumită autonomie educativă.
Pregătirea este elaborată în mod conştient şi eşalonat, fiind asigurată de un corp de specialişti
pregătiţi anume în acest sens. Informaţiile primite sunt cu grijă selectate şi structurate,
caracterizându-se prin densitate şi rigurozitate ştiinţifică. Educaţia formală permite o asimilare
sistematizată a cunoştinţelor şi facilitează dezvoltarea unor capacităţi, aptitudini şi atitudini
necesare pentru încadrarea individului în societatea dată.
Educaţia nonformală. Cuprinde totalitatea influenţelor educative ce se derulează în afara
clasei sau prin intermediul unor activităţi opţionale sau facultative. Termenul nonformal
desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar totdeauna cu
efecte formative. Acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate şi
vin în întâmpinarea intereselor variate, individuale ale elevilor. Educaţia de tip nonformal a
existat dintotdeauna. Ceea ce este nou astăzi în legătură cu această manieră de a educa rezidă
în organizarea ei planificată, în unele situaţii, educaţia nonformală poate fi o cale de ajutor pentru
cei care au şanse mai mici de a accede la o şcolarizare normală: săraci, izolaţi, locuitori din
zonele retrase, analfabeţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale
Există riscul ca activităţile derulate sub însemnele nonformalului să cultive derizoriul, să
vehiculeze o cultură minoră, „populară".. Trebuie conştientizat faptul că procesul de
vulgarizare a ştiinţei, artei, culturii se realizează, într-o bună măsură, prin educaţia
nonformală, mai ales atunci când aceasta nu este articulată cu educaţia instituţionalizată.
Educaţia nonformală se realizează prin intermediul cercurilor, concursurilor, olimpiadelor
şcolare şi sunt iniţiate fie de şcoală, fie de organizaţiile de copii şi tineret, de organizaţiile de
părinţi, de organizaţii confesionale etc. Activităţile sunt dimensionate şi coordonate tot de
specialişti (profesori, tehnicieni, cercetători etc.), dar care „îşi joacă rolurile mai discret,
asumându-şi adesea misiunea de animatori sau de moderatori".
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Includem în această sferă şi acele emisiuni ale radioului şi televiziunii, special structurate şi
fixate pentru elevi, caracterizate prin continuitate sau frecvenţă ridicată (emisiunile gen
Teleşcoala) şi realizate competent de către pedagogi (chiar şi activitatea unor reviste sau
ziare, în măsura în care se adresează explicit copiilor şi elevilor, stă tot sub semnul educaţiei
nonformale). Raportul educatei nonformale cu educaţia formală este unul de
complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi sub aspectul modalităţilor şi formelor
de realizare.
Educaţia informală. Include totalitatea informaţiilor neintenţionate, difuze, eterogene,
voluminoase - sub aspect cantitativ - cu care este confruntat individul în practica de toate zilele
şi care nu sunt selectate, organizate şi prelucrate din punct de vedere pedagogic. Aceste influenţe
pot fi organizte şi istituţionalizate însă din perspectiva altor instanţe şi interese decât cele
pedagogice: c a e x e m p l u - mass-media .
Educaşia informaţă precedă , depăşeşte de multe ori educaşia formală, însă ca acestă informaţie să
devină funcţională, ea trebuie să fie integrată, conexată în sistemul de cunoştinţe, reprezentări formate
anterior. Educaşia informală este voluntară, sistemul de evaluare a cunoştinţelor acumulate, de regulă,
verifică competenţile în domeniu.
Educaţia permanentă.
Educaţia permanentă poate fi înţeleasă cu caracter permanent. Necesitatea permanenţei educaţiei în plan individual şi istoric a fost intuită de mult timp, în primul rând de clasicii pedagogiei
universale. „Pentru fiecare om, viaţa sa - notează Comenius -este o şcoală, de la leagăn până la
mormânt".
Educaţia permanentă devine un aspect specific al pedagogiei contemporane. Diferiţi factori
justifică înscrierea învăţământului în perspectiva educaţiei permanente: procesul de accelerare a
schimbărilor, explozia demografică, evoluţia fără precedent a ştiinţelor şi tehnologiei, sporirea
timpului liber, criza modelelor tradiţionale viaţă, multiplicarea profesiunilor, creşterea gradului de
democratizare a vieţii sociale.
De aceea, astăzi, educaţia trebuie concepută ca un continuum existenţial, a cărui durată se
confundă cu însăşi durata vieţii şi care nu trebuie limitată în timp (vârsta şcolară) şi închis în spaţiu
(clădiri şcolare). Educaţia permanentă constituie un răspuns specific la dinamismul existenţial, o
luare pe cont propriu a unei formări adecvate la solicitări multiple şi inedite, „este un mod al
omului de a se elibera de tensiuni, de crize, de surprizele profesionale neplăcute. Ea este un scut şi
un sprijin care întăreşte încrederea în viitor şi în progres; ea are caracter anticipativ, bazându-se
pe obişnuinţa de a învăţa şi pe ideea că într-o societate democratică fiecare învaţă de la flecare.
Obiectivele educaţiei permanente nu pot fi disociate de cele ale educaţiei realizate în general, de
cele ale educaţiei şcolare, în primul rând. Toate obiectivele educaţiei şcolare şi extraşcolare, ale
instruirii organizate sau spontane trebuie astfel reorientate şi dimensionate încât să vizeze
dobândirea autonomiei formative cu calităţi subsecvente, precum: stabilitate intrapsihică,
vigoare emoţională, avânt lăuntric, opţiune responsabilă, angajare socială, autodepăşire,
dispoziţie pentru reînnoirea cunoştinţelor, învăţare de a învăţa, interînvăţarea, sporire a
educabilităţii, învăţare autodirijată.
Principiul educaţiei permanente trebuie pus în relaţie directă cu progresul individual şi social.
Pentru individ, educaţia permanentă este un efort de reconciliere şi armonizare ale diverselor stadii
de instruire (preşcolar, şcolar, universitar), în aşa fel încât individul să nu vină în conflict cu sine
însuşi
Principiul educaţiei permanente alimentează şi potenţează acea disponibilitate neţărmurită a
individului de a cunoaşte mai mult şi mai bine, de a se încrede în forţele proprii pentru a învăţa
şi a cerceta, de a se înscrie pe un traseu existenţial şi mereu nou, care are la orizont un alt
început. Căci educaţia (prin şcoală) nu e decât o iniţiere, un debut, un ajutor pentru autoajutor.
Funcţiile educaţiei:
- Educarea şi formarea tenerii generaţii-funcţia de regenerare-omul,care se
reproduce, progresînd de la o generaţie la altă generaţie.
- Insuşirea limbajului şi a specificului relaţiilor socio-umane necesare
comunicării, conveţuirii interumane, adaptării la mediu şi însuşirii culturii, ştiinţei şi
tehnicei;
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-

Transmiterea tezaurului culrueal-ştiinţific acumulate de omenire în diferite
domenii-funcţia cognitivă sau informativ-formativă- omul, care gîndeşte;
Transmitera experienţei de producţie şi a deprinderilor de muncă-funcţia
praxiologică-homo-faber-omul, care munceşte;
Transmiterea normelor etice-funcţia axiologică-homo estimas-omul, care
apreciază, valorizază corect.

Categoriile fundamentale.
Categoriile fundamentale ale pedagogiei sunt noţiuni care exprimă esenţialul
fenomenului educaţional: educaţia , învăţămîntul, instrucţia, dezvoltarea, autoeducarea.
Educaţia- pregătirea tinerii generaţii entru viaţă.
Învăţămîntul- reprezintă procesul şi rezultatulînsuşirii de către elevi a sistemului de
cunoştinţe priceperi şi deprideri, formartea pe baza lor a calităţilor personalităţii umane.
Instrucţia-proces binedeterminat, orientat de interacţiune dintre pedagog şi elev în
rezultatul căruia se realizează învăţămîntul, educaţia şi dezvoltarea omului.
Autoinstrucţia- activitatea conştientă şi orientată a individului spre obţinere
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor într-un anumit domeniu de cunoaştere şi dezvoltării
personale.
Dezvoltarea-procesul de formare şi devenire a personalităţii sub influienţa factorilor
interni şi externi, dirigaţi şi nedirigaţi.
Autoeducarea-activitatea conştientă a individului pentru formarea unor calităţi,
comportament dorit.
Alte noţiuni: cunoţtinţe; pricepere; deprinderi; procedeu; mijloc; metodă etc., fără de care
pedagogia nu se poate lipsi ca aparat categorial, vor fi ilucidate pe parcursul expunerii
materialului de studiu.
1.2. Sistemul de ştiinţe pedagogice, legătura cu alte ştiinţe.
Dezvoltarea şi diversificarea procesului educaţional a dus la apariţia diverselor discipline
pedagogice, care ulterior sa-u constituit în sistemului ştiinţelor pedagogice.
Sistemul ştiinţelor pedagogice reprezintă ansamblul disciplinelor (ramurilor)
pedagogige, care, în baza legităţilor şi strategiilor educaţionale generale, studiază în mod
adecvat diferitele laturi, stadii, profile sau aspecte educaţionale specifice.
Sistemul ştiinţelor pedagogice cuprinde următoarele discipline (ramuri) pedagogice mai
importante:
a) Pedagogia generală - studiază legile, problemele şi strategiile esenţiale şi generale
ale fenomenului instructiv-educativ în ansamblul şi varietatea lui, disciplină care orien
tează conceperea, proiectarea şi desfăşurarea învăţământului în ansamblul său.
b)Pedagogia preşcolară - studiază legile şi strategiile educaţionale în raport cu spe
cificul pregătirii educatoarelor şi al procesului instructiv-educativ al preşcolarilor.
c) Pedagogia şcolară - studiază legile şi strategiile educaţionale în raport cu specifi
cul pregătirii personalului didactic şi al procesului instructiv-educativ al şcolarilor în şco
lile primare, gimnazii şi licee, precum şi şcolile profesionale şi postliceale.
d)Pedagogia inginerească sau a învăţământului tehnic-ingineresc - studiază legile
şi strategiile educaţionale în raport cu specificul pregătirii psihopedagogice a profesorilor-ingineri şi procesului de învăţământ în care aceştia activează ca educatori în învăţă
mântul profesional şi tehnic - mediu, postliceal şi superior tehnic.Strâns
gogia inginerească sau a învăţământului tehnic-ingineresc se poate vorbi de o serie de
subramuri ale acesteia, cum ar fi: pedagogia profesională, pedagogia industrială, pe
dagogia tehnică, pedagogia învăţământului profesional, tehnic mediu şi tehnic
superior, pedagogia muncii ş. a.
f) Pedagogia perfecţionării pregătirii profesionale - studiază problematica perfec
ţionării profesionale a tuturor salariaţilor prin forme instituţionalizate postşcolare şi post
universitare sau forme de reciclare.
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h) Pedagogia sexelor - studiază problematica educaţiei sexuale.
i) Pedagogia timpului liber (loisir-ului) - studiază problematica folosirii raţionale şi
eficiente a timpului ce îl au oamenii la dispoziţie.
j) Pedagogia familiei (familială) - studiază problemele educaţiei în familie.
k) Pedagogia conducerii învăţământului (managementul educaţional) - studiază
problematica complexă a conducerii şcolii de toate gradele.
1) Pedagogia comparată - studiază comparativ sistemele de educaţie şi gândire pedagogică.
m) Pedagogia istorică (istoria pedagogiei) - studiază educaţia şi gândirea pedagogică de-a
lungul istoriei.
n) Pedagogia prospectivă - studiază anticipativ educaţia şi şcoala viitorului.
o) Pedagogia specială sau defectologia pedagogică - studiază legile şi strategiile specifice
pregătirii personalului didactic şi al conducerii procesului instructiv-educativ al celor ce prezintă
devieri de la normal, de natură senzorială, mentală, de vorbire şi comportament. Ea are ca
subramuri: surdo-tiflo-oligofreno-pedagogia; surdopedagogia-pentru surzi, hipoacuziei,
tiflopedagogia-pentru orbi (gr.typhlos- orb); oligofrenope-dagogia - pentru înapoiaţi (întârziaţi)
mintal (grecescul oligos - puţin; phren - minte); lo-gopedia - pentru copiii normali mental, dar cu
tulburări de vorbire (bâlbâiţii) - grecescul logos - vorbire, pais-paidos - copil; pedagogia
corectivă - pentru copiii cu tulburări (devieri) de conduită (comportament) - care sunt educaţi în
şcolile de corecţie.
p) Metodicile particulare - reprezintă pedagogia aplicată la predarea obiectelor (disciplinelor)
de învăţământ şi activităţilor didactice, cum ar fi: metodicile predării fizicii, chimiei, matematicii, tehnologiei etc.
Legătura pedagogiei cu alte ştiinţe.
Reeşind din faptul că omul ca obiect şi subiect al educaţiei este studiat şi de alte ştiinţe:
biologia; anatomia; psihologia; sociologia; filozofia; logica; ergonomia etc. , pedagogia
interactionează cu aceste şi alte ştiinţe pentru a perfecţiona procesul educaţional. Din relaţiile
pedagogiei cu aceste ştiinţe au apărut elemente ale unor noi discipline de graniţă: "pedagogia
biologică", "igiena şcolară" etc.
a) Filosofia - ştiinţa legilor celor mai generale oferă pedagogiei elemente de fundamentare
teoretică şi de metodologie generală de cercetare asupra lumii, deci şi a omului. Din relaţiile
dintre filosofie şi pedagogie s-a dezvoltat "filozofia educaţiei" (pedagogia filosofică) .
b) Psihologia" - ştiinţa legilor dezvoltării proceselor psihice, conştiinţei şi personalităţii
individuale umane. Procesele psihice, conştiinţa şi personalitatea individuală umană
se dezvoltă şi se manifestă în procesul educaţional. Legăturile dintre pedagogie şi
psihologie sunt dintre cele mai puternice şi nemijlocite. Din relaţiile dintre ele s -a
dezvoltat
"psihologia pedagogică" (educaţională) sau "pedagogia psihologică". "Psihologia este
pentru pedagog ceea ce este matematica pentru fizician" .
c) Sociologia - ştiinţa care studiază procesele sociale (socio-umane), relaţiile dintre oameni
şi instituţiile socio-umane. Pedagogia, în abordarea educaţiei, ca fenomen
socio-uman, ţine seamă de datele sociologiei. Din relaţiile dintre ele a apărut disciplina
denumită "sociologia pedagogică (sociologia educaţiei)" sau "pedagogia sociologică".
d) Logica - ştiinţă care studiază legile gândirii umane, gândirii ştiinţifice, operaţiile
logice (analiza, sinteza, compararea, abstractizarea şi generalizarea) şi formele cunoaş
terii (noţiunea, judecata şi raţionamentul). Se poate susţine că orice ştiinţă ţine seama de
datele logicii. Pedagogia ţine seama de datele logicii, deoarece nu se poate concepe act
de predare-învăţare, de educaţie, în general, fără datele logicii.
e) Ergonomia (grecescul ergon - muncă) - ştiinţa care studiază legile şi condiţiile
muncii umane. Educaţia, învăţătura sunt procese de efort, de muncă. Pedagogia ţine ast
fel seama de datele ergonomiei, iar din relaţiile dintre ele a apărut disciplina de graniţă ergonomia învăţământului (şcolară sau educaţională), care la rândul ei are o strânsă le
gătură cu pedagogia muncii.
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f) Statistica-matematică (ştiinţa descrierii şi interpretării unor date de masă în termeni
matematici). Pedagogia pornind de la datele statisticii-matematice, surprinde feno
menul pedagogic sub raport cantitativ - tabele, diagrame, reprezentări grafice,
procente, formule sau modele matematice privind conceperea, desfăşurarea şi rezultatele
procesului instructiv-educativ, oferindu-i prin acestea posibilitatea unei măsurări şi
g) Cibernetica - ştiinţa studiului matematic al legilor, comenzilor şi controlului în
organismele vii şi sistemele tehnice privind analogiile formale, ştiinţa care se bazează pe
principiul feedback-ului. Procesul de învăţământ poate şi trebuie abordat din punct de
vedere cibernetic şi pedagogia ţine astfel seama de datele acestei ştiinţe. Din relaţiile din
tre ele a apărut "pedagogia cibernetică" sau "cibernetica pedagogică", având ca apli
caţii "instruirea programată şi asistată de calculator".
Biologia, anatomia şi fiziologia, precum şi igiena. Copilul se dezvoltă din punct de
vedere fizic, biologic în timpul activităţii educaţionale
i) Antropologia (grecescul antropos - om; logos - ştiinţă) - ştiinţa care studiază originea,
evoluţia şi variabilitatea biologică a omului în corelaţie cu condiţiile naturale şi socioculturale. Pedagogia, studiind educaţia - ca fenomen socio-uman, ţine seama şi beneficiază
de datele antropologiei, iar din relaţiile dintre ele a apărut o disciplină de graniţă:
"pedagogia antropologică".
j) Grafologia - ştiinţa studiului particularităţilor individuale ale scrisului, între pedagogie şi grafologie relaţia este relativ nouă, căreia psihologii şi pedagogii încep să-i dea
atenţie. Ea a fost folosită în criminalistică, în psihiatrie etc. şi mai recent în educaţie. Scrisul
individual poate dezvălui anumite trăsături de personalitate (fiziologice - de sănătate sau
boală, psihice, comportamentale etc.), care pot fi valoroase pentru actul educaţional. Din
relaţia dintre acestea se dezvoltă elemente ale unei noi ştiinţe de graniţă –
grafopsihopedagog
k) Disciplinele umaniste - etica, dreptul, arta (literatura, teatrul, cinematograful, dansul,
muzica etc.). în conţinutul acestor discipline există numeroase elemente de sensibilizare a
fiinţei umane de natură emoţională, morală, juridică, estetică şi chiar cognitivă. în cadrul
acţiunilor instructiv-educative, folosirea cu pricepere şi tact a acestor elemente poate avea
un rol modelator al personalităţii umane. De aceea, crearea condiţiilor ca tineretul studios să
vină în contact direct cu aceste discipline constituie un demers valoros de amplificare a
influenţelor educative pozitive.
1) Tehnologia (grecescul tehne - meşteşug, tehnică, însoţite de mijloace; logos - ştiinţă).
Relaţiile pedagogiei cu tehnologia au determinat crearea şi introducerea în actul educaţiei, a
procesului didactic a unor mijloace tehnice şi a unor tehnici didactice modeme, contribuin-e
la dezvoltarea a ceea ce s-a denumit "tehnologia didactică". Este de amintit pe această crearea şi
folosirea pentru realizarea actului instmctiv-educativ a unor mijloace tehnice srne, cum sunt:
modelele şi simulatoarele didactice, mijloacele didactice audiovizuale, îşinilc electronice de
instruire şi evaluare etc. care implementate cu competenţă aduc o con-ţie valoroasă la creşterea
calităţii şi eficienţei educaţiei şi învăţământului.
m) Irenologia - ştiinţa păcii (grecescul irenos - linişte, pace), în condiţiile existenţei
armelor de distrugere în masă, a armelor nucleare îndeosebi, este absolut necesară o
educaţie pentru pace, ca atare dezvoltarea "pedagogiei păcii".
n) Deontologia - ştiinţă a moralei (grecescul deontos - moral, etic; logos - ştiinţă)
drepturile, îndatoririle şi etaloanele de acţiune, apreciere şi comportare într -o siune, întrun anumit domeniu al vieţii social-utile. Pedagogia ca ştiinţă a itiei trebuie să aibă în
vedere că teoriile şi strategiile ce le elaborează să fie în •rdanţă cu concepţiile şi strategiile
deontologiei şi să formeze educatorii, pro-pentru a concepe educaţia şi a se comporta în
spiritul deontologiei, deter-tineretul studios să gândească şi să se comporte în spirit
deontologic. Din pedagogie şi deontologie se dezvoltă o ştiinţă de graniţă denumită
deontologia (deontologia didactică)
o) Democraţia (grecescul denios - popor şi kratos - putere). Conducerea cu competenţă şi
eficienţă de către popor a societăţii civile, a statului de drept, într-un spirit profund democratic,
în condiţiile economiei libere, de piaţă necesită în mod obiectiv cunoaşterea conceptelor,
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caracteristicilor şi cerinţelor acestora şi, pe această bază, educarea omului, a tineretului pentru
democraţie, în realizarea acestui obiectiv deosebit, pedagogiei îi revine un rol important, acela de
a concepe şi implementa teoriile şi strategiile educaţionale în aşa fel, încât ele să asigure o
valoroasă şi eficientă educaţie pentru democraţie a omului, a tinerei generaţii în special. Din
relaţia pedagogiei cu democraţia se poate dezvolta o disciplină de graniţă, care ar putea fi
pedagogia democraţiei.
Desigur, pedagogia poate realiza relaţii şi cu alte discipline, cum sunt: economia, ecologia,
managementul etc., dezvoltând discipline de graniţă adecvate.
Caracterul interdisciplinar al pedagogiei reprezintă un fenomen necesar şi obiectiv. Este
însă nevoie de avut în vedere ca datele altor ştiinţe, deşi valoroase în sine, să nu fie luate ca legi
şi adevăruri pedagogice directe, definitive. Adevărurile şi legităţile pedagogice nu pot fi deduse
direct din datele altor ştiinţe. Datele altor ştiinţe trebuie interpretate, corelate şi adaptate
(extrapolate) în mod creator la fenomenul pedagogic, la fenomenul educaţional, ţinându-se seama
astfel de particularităţile şi legităţile specifice acestuia.
Datele altor ştiinţe în contextul interdisciplinar sunt valoroase dacă sunt analizate
calitativ, extrapolate şi integrate adecvat la datele specifice fenomenului pedagogic. Numai
astfel, ele pot contribui la adâncirea, clarificarea adevărurilor pedagogice, pot avea influenţe
valoroase în abordarea şi rezolvarea problemelor instructiv-educative.
Izvoarele pedagogiei
Printre izvoarele (sursele) din care pedagogia îşi culege datele necesare abordării diverselor
ei laturi şi probleme, stabilirii teoriilor şi strategiilor de realizare a actului educaţional, ca şi pentru
conturarea statutului ei de ştiinţă a educaţiei, menţionăm:
a) Izvoarele arheologice sub formă de desene, picturi, scene, inscripţii etc. cu semnificaţii
educaţionale;
b) Izvoarele folclorice sub formă de povestiri, zicale, proverbe, ghicitori etc. cu
semnificaţii educaţionale;
c) Scrierile literare din care se pot desprinde idei şi soluţii educaţionale, aşa cum au fost
operele lui Homer, Horaţiu, Quintilian, Juvenal, Rabelais, Montaigne, Ion Creangă, Mihai
Eminescu, Ion Luca Caragiale etc.;
d) Patrimoniul ştiinţelor înrudite pedagogiei, care abordând anumite aspecte sau
probleme privind viaţa şi evoluţia omului au semnificaţii educaţionale, aşa cum sunt: filosofia
(operele lui Platon. Socrate, Aristotel, Kant etc.), istoria, sociologia, psihologia, logica,
anatomia...
1.3. Metodele de cercetare în pedagogie.
Cercetarea pedagogică este o acţiune complexă cu caracter ştiin-ţifico- metodologică,ce are
ca scop să descopere legităţile fenomenu- lui educaţional,să le explice şi să creeze
predicţiile,soluţiile şi strategi-ile realizării cu eficienţă a educaţiei şi învăţămîntului.
Cercetarea pedagogică,pentru a putea fi valoroasă şi eficientă,şi-a stabilit un sistem metodologic
propriu de investigaţie ştiinţifică,cu ajutorul căruia se studiază izvoarele şi se descoperă
adevărurile pedagogice,care stau la baza teoriilor şi strategiilor cerute de realizarea cu success a
actului educaţional.
Printre metodele de cercetare pedagogică mai importante folosi-te de pedagogia contemporană
menţionăm:observarea, experimentul, convorbirea (interviul), ancheta (chestionarul), testarea,
metoda monograrfică, metoda istotrică, statistica-matematică etc.
Observarea- este urmărirea atentă a unor obiecte şi fenomene de către elevi,fie sub
îndrumarea cadrului didactic (observaţia sistematică),fie în mod autonom (observaţia
independentă),în scopul depistării unor noi aspecte ale realităţii şi al întregirii unor
informaţii.Observarea se bazează şi se dezvoltă pe sensibilitatea elevilor faţă de fenomenologia
existenţială.Observaţiile pot fi de scurtă sau lungă durată.Prin observaţii se urmăresc
explicarea,descrierea şi interpretarea unor fenomene din perspectiva unor sarcini concrete de
învăţare,exprimarea şi explicarea rezultatelor observaţiilor cu ajutorul unor suporturi materiale(referate,tabele,desene,grafice).În acelaşi timp,metoda conduce şi la formarea unor calităţi
comportamentale cum ar fi consecvenţa, răbdarea, perseverenţa şi imaginaţia.
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Conversaţia – este metoda care vehiculează cunoştinţele prin intermediul dialogului
(întrebărilor şi răspunsurilor),discuţiilor sau dezbaterilor.
Conversaţiei i s-a acordat atenţie de toţi marii pedagogi, începînd cu şcoala antică şi pînă la şcoala
contemporană.Ea ajută tineretul studios să exprime, să judece şi să răspundă, să reproducă şi să
folosească cunoştinţele assimilate,caracteristici absolut necesare comunicării eficiente.
Conversaţia cunoaşte mai multe forme:
Conversaţia catehetică această formă de conversaţie avea la bază învăţarea mecanică, pe
de rost, specifică elevului mediu. În spiritul acestei metode elevul trebuie să memorizeze şi să
reproducă fără nici o interpretare, modificare a ceea ce i-a transmis profesorul sau ceea ce era scris
în carte.
Conversaţia euristică este o formă de conversaţie bazată pe învăţarea conştientă, folosind
dialogul (întrebările şi răspunsurile).Ea a fost numită- socratică..
Dezbaterea (discuţia) este o formă complexă şi eficientă de ,,conversaţie‖,care se
caracterizează printr-un schimb de păreri pe baza unei analize aprofundate asupra unei
probleme(teme) ştiinţifice sau practice,încheiat cu anumite deliberări,omologate de către
profesor,în cadrul unui colectiv studios.
Eficacitatea metodei conversaţiei necesită conceperea şi respec-tarea unor condiţii,în primul rind
ale dialogului,adică ale întrebărilor şi a răspunsurilor.
Experimentul este metoda cea mai importantă în cercetare. Spre deosebire de
observare,în care fenomenul pedagogic se desfăşoară în condiţii normale, experimentul
presupune modificarea condiţiilor de apariţie şi desfăşurare a fenomenului. El constă în
producerea sau schimbarea deliberată a unor evenimente sau procese educaţionale cu scopul de
a observa,măsura şi evalua prin control semantic factorii care le influenţează.
În experiment intervin două categorii de variabilitate:
Variabilele independente - reflectă schimbările introduse de cercetător în vederea
studierii efectelor produse de acestea.
Variabilele dependente- rezultatele constante în urma utilizării variabilelor independente;
ele sunt supuse măsurărilor şi interpretărilor. Dacă într-un experiment variabila independentă
este metoda de predare a profesorului utilizată la lecţie,variabila dependentă o constituie
performanţele şcolare ale elevilor.
Aplicarea viguroasă a experimentului pedagogic presupune parcurgerea etapelor:
1. Stabilirea problemei de cercetare şi formularea ipotezei
2. Valorificarea ipotezei prin introdocerea modificării produsă de aceasta
3. Prelucrarea materialului faptic
Formele experimentului pedagogic: de laborator; natural.
Metoda anchetei.
Chestionarul constă dintr-o succesiune de întrebări adresate in scris subiecţilor cercetării
şi la care se aşteaptă răspunsuri scrise.Această metodă se foloseşte în diferite etape ale
cercetării şi corelată cu alte metode de cercetare psihopedagogică.
Metoda cercetării docunentelor şcolare-constă în analiza datelor pe care ni le oferă
docmentele şcolare:cataloage, foi matricole, fişe psihopedagogice ale elevilor programe
de învăţămînt, planificări calendaristice ş.a. Analiza se face în funcţie de anumiţi
parametr, care decurg din obiectivele cercetării.
Metoda analizei produselor activităţii şcolare.
Produsele activităţii şcolare sînt obiectivări ale muncii elevilor desfăşurate în cadrul
şcolii şi în afara ei,dar sub îndrumarea pedagogi-că a acesteia.
Datele culese cu ajutorul acestei metode sînt supuse analizei pentru desprinderea unor
aprecieri şi estimări asupra individualităţii elevului, a comportamentului său, a
preocupărilor şi înclinaţiilor sale. Datele cosemnate sînt corelate cu constatările desprinse
în urma aplicării altor metode de cercetare.Sînt incluse în aceste produse ale activităţii:
lucrări scrise,compuneri,desne,caiete de teme,obiecte confecţionate ş.a.
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1.4. Abordarea axiologică în studierea fenomenelor pedagogice.
Orientarea axiologică a procesului instructiv-edicativ, posibil,este cel mai
inportant lucru, cea mai inportantă finalitate a activităţii educaţionale, deoarece acesta
coincide cu scopul final al educaţiei- formarea personalităţii multilateral dezvoltate.
Pedagogul , înaintînd cerinţele pedagogice intr-o ierarhie anumită, bine
justificată, pretinde să formeze la copil anumite valori , care bineînţeles, au în această
ierarhie şi durată a procesului educativ, momentul său oportun.
Abardarea axiologică a fenomenelor educaţionale va fi efectuată prin prizma
corelaţiei oprtunităţilor ierarhizării acestor valori pentru momentul , copilul concret.
Cerinţele înaintate către elev vor doar cele din ierarhiea axiologică şi nu pot fi
arbitrare. Achiziţiile procesului educativ sînt valoroase pentru elev şi rolul de dirigare a
acestui proces îi aparţine pedagogului, părintelui, în concordanţă cu cerinţele societăţii.
Limitarea, excluderea copilului ca subiect al procesului edicativ este doar
aparentă, iar dacă ea totuşi este vihement insistată de către pedagog- resposabilităţile îi
revin în dependenţă de finalităţile procesului instructiv-educativ.
Întrebări pentru autoevaluare:
1.Formulaţi obiectul pedagogiei şi categotiile de bază.
2. Educaţia formală, nonformală,informală-de ce?
3. Pedagogiea este în interacţiune cu alte ştiinţe?
4.Enumăraţi metodele de cercetare în pedagogie.
5. De ce abordarea axiologică a fenomenelor pedagogice devin o obligativitate?
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Tema 2. Dezvoltarea, educarea şi formatrea personalităţii. 2 ore
Planul lecţiei
1. Conceptul de personalitate. Esenţa socială a omului.
2. Factorii dezvoltării şi formării personalităţii.
3. Etapele de dezvoltare, particularităţile de vîrstă şi individuale ale copilului.
4. Elevul- obiect şi subiect al acţiunii instructiv – educative.
.
2.1. Concept de personalitate.
Personalitatea reprezintă totalitatea, ansamblul unitar, integral şi dinamic de însuşiri,
procese si structuri psihofiziologice si psihosociale, care diferenţiază modul de conduită al
unui om în raport cu alţii, asigurîndu-i o adaptare originală la mediu, strâns legată de o
activitate conştientă si eficientă.
Dezvoltarea fiinţei umane ca personalitate este un proces ce se desfăşoară în concordanţă cu legea automişcării universale, adică al succesiunii modificărilor stadiale ireversbile sub
raport structural şi informaţional, parcurgând drumul evoluţiei de la simplu la complex, de la
inferior la superior, desigur, cu asigurarea condiţiilor favorabile de mediu şi educaţie
Noţiune de Educabilitate.
Educabilitatea-capacitate a specificului uman de a se modela structural şi informaţional
sub influenţa agenţilor sociali şi educaţionali.
Creşterea, maturizarea şi dezvoltarea fiinţei umane sunt elemente stadiale ale
formării personalităţii.
Dezvoltarea fiinţei umane se realizează atât ca etapă de creştere - care este o evoluţie în
principal cantitativă, cât şi ca etapă de maturizare - care este în principal o evoluţie
calitativă - aşa cum ar fi de exemplu trecerea de la structura infantilă la structura adultă a
personalităţii individului. Desigur, între cele două etape – creştere- maturizare - există relaţii,
interacţiune, în sensul că elementele maturizării sunt pregătite în timpul creşterii,
maturizarea perfectând elementele creşterii.
Dezvoltarea fiinţei umane ca evoluţie calitativă complexă de creştere şi maturizare
este privită în perspectivă filogenetică şi ontogenetică.
Din perspectivă filogenetică (grecescul filos - istoric şi genesis - naştere) dezvoltarea
fiinţei umane este influenţată de evoluţia generaţiilor anterioare (arborele genealogic) prin
intermediul eredităţii.
Din perspectivă ontogenetică (grecescul ontos - individ, individual şi genesis - naştere),
dezvoltarea omului, îndeosebi ca personalitate, este influenţată de evoluţia sa în timpul vieţii
sale individuale, de la naştere până la moarte.
Perspectivele filogenetică şi ontogenetică sint într-o interacţiune de integrare amplificată,
care contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea personalităţii pe parcursul generaţiilor.
2.2. Factorii dezvoltării şi formării personalităţii.
Ereditatea- factor intern de ordin filogenetic, care reprezintă ansamblul dispoziţiilor
(predispoziţiile, potenţelor şi posibilităţilor) se natură anatomofiziologice, înăscute sau transmise
prin mecanizmele şi informaţiile genetice de la generaţiile anterioare la generaţiile tinere prin
intermediul părinţilor.
Perspectiva dezvltării personalităţii copiilului depinde în mare măsură de potenţele anatomo
fiziologice: potenţele (particularităţile) analizatorilr; potenţile (particularităţile) sistemului nervos
cemtral; şi instinctele , pe care le posedă la naştere copilul, avîndule primite de la părinţi prin
programa ereditară.
Mediul- ansamblul condiţiilor înconjurătoare în care omult trăieşte, activează se creiază,
avînd două componente de bază:mediul natural, ecologic şi mediul social-global, psihosocial.
Educaţia- ca factor al dezvoltării personalităţii, reprezintă unul din factorii cheie, care în
contextul teoriei triplei determinări, îşi aduce o contribuţie specifică importantă la formarea şi
dezvoltarea personlalităţii, în interacţiune cu ceilalţi doi factori - ereditatea şi mediul.
Datorită calităţilor, funcţiilor şi caracteristicilor ei, printre care subliniem caracterul organizat,
conştient, intenţionat, cu un conţinut selectat şi îndrumat de specialişti anume formaţi şi
selectaţi pentru instrucţie şi educaţie, educaţia, fără a diminua cu nimic rolul celor doi factori
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cu care se intercondiţionează, are un rol hotărîtor în interacţiunea factorilor dezvoltării
personalităţii.
2.3. Etapele de dezvoltare, particularităţile de vîrstă şi individuale ale copilului.
Profilul psihologic relevă gradul dezvoltării mintale şi comportamentale pentru o anumită vârstă
şi pentru fiecare individ. Putem vorbi în acest fel de profilul psihologic al vârstei şi de profilul
psihologic al individului.
Profilul psihologic al vârstei cuprinde totalitatea manifestărilor tipice, prin care se
delimitează un anumit stadiu din dezvoltarea ontogenetică. Fiind comune tuturor copiilor de
aceeaş vârstă, aceste manifestări au nuanţe personale, individuale pentru fiecare copil.
Profilul psihologic individual include totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor proprii
fiecărui copil, prin care acesta se diferenţiază de ceilalţi copii în cadrul aceleiaşi vârste.
Profilul individual nu rezultă dintr-o simplă însumare a particularităţilor de vârstă, ci din
sinteza nuanţelor prin care se manifestă întru-n caz individual.
Etapele de dezvoltare a copilului:
-de la naştere la 1 an-pruncia;
-de la 1 la 3 ani- vârsta antepreşcolară;
-de la 3 la 6 (7) ani- vârsta preşcolară;
-de la 6 (7) ani la 10 (11) ani – vârsta şcolară mică - prepubertatea ;
-de la 10 (11) ani la 15 (16) ani - vârsta şcolară mijlocie –pubertatea; şi mare-;
- de la 15 (16)ani la 18 (19) ani - vîrsta şcolară mare –adoliscenţa;
- de la 18 (19) ani la 23 (24) ani tinereţea în raport fiziologic şi 28 (30) ani- spiritual;
- de la 23 (24) ani sau 28 (29) ani pînă la pensie: 57 ani (femei) şi 62 ani (bărbaţi) –
maturitatea – vîrata vieţii active, social utile şi creatoare.
- de la 57 ani (femei) şi 62 ani (bărbaţi) înainte - bătrîneţea
Profilul vârstei antepreşcolare.
Intrînd în lume, copilul necesită îngrijire întru-n mediu adaptat posibilităţilor şi cerinţelor
activităţii sale. Vârsta antepreşcolară este precedată de aceea a sugarului, care durează pînă
la un 1 an. Din punct de vedere fizic, în această perioadă are loc o creştere intensă sub
toate aspectele. Dominanta funcţională a profilului psihologic la această vârstă este
activitatea senzorio-motorie, manifestată prin explorarea propriului corp şi a spaţiului
apropiat, atunci când copilul începe să meargă. Activitatea copilului pînă la 1 an este mai
mult instinctivă, se manifestă prin reflexe, adică prin manifestări ale trebuinţelor şi emoţiilor
sale primare.Activitatea sugarului este simplă:doarme, mănâncă, se agită. La început, în
sfera manifestărilor afective, se conturează stări de satisfacţie/insatisfacţie , care mai
apoi, se diversifică, în emoţii distincte de teamă, mânie ori simpatie care se manifestă prin
zâmbet/plîns. Copilul îşi dezvoltă asfel o inteligenţă senzorială, motorică sau practică,
aceasta precedând însuşirea limbajului. La început copilul ţipă, după care în cursul celei de
a patra luni apare un fel de prelimbaj, exprimat prin gângureală, care se constitue către
sfîrşitul primului an , în silabe şi cuvinte. În perioada următoare, de la 1 la 3 ani, copilul
realizează cuceriri importante: mersul şi vorbirea. Limbajul stimulează mai ales,
progresele gândirii copilului, îi oferă acces la lumea simbolurilor. Către sfîrşitul vârstei
de 3 ani obiectele nu-i mai oferă copilului plăcerea de a le manipula, ci încep să-l
intereseze ca obiecte în sine. Încep să se fixeze primele amintiri.
Formarea intelectuală la vârsta antepreşcolară nu presupune nici o formă de învăţămînt
organizat. În această etapă a dezvoltării, rolul principal în formarea şi dirijarea activităţii
îi revine mediului familial şi în special mamei.
Profilul vârstei preşcolare.
Între 3 şi 6 ani este perioada celei mai autentice copilării. Vârsta preşcolarului este
caracterizată de o anumită disproporţie între capul, relativ mare, şi picioarele scurte, ceea
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ce produce o oarecare instabilitate: copii se împiedică şi cad cu uşurinţă. Mai apoi are loc
un intens proces de osificare a scheletului. În cursul acestei vârste are loc un intens
proces de maturizare a sistemului nervos prin mielinizarea fibrelor nervoase-acoperirea
acestora cu teaca izolatoare de mielină. Rezultă că maturizarea morfologică şi fiziologică
a sistemului nervos, ca de altfel a întregului organism, este condiţionată de activitatea
prin care se realizează exersarea organelor şi a funcţiilor fiziologice şi psihice.
Esenţa profilului psihologic al acestei etape de dezvoltare se exprimă prin trezirea
sentimentului de ―Personalitate‖.Acesta este relevat de o anumită „atitudine, de opoziţie‖,
printr-o anumită „ paradă a eului‖, relevată prin agilitatea corpului ,de asemenea prin
imitarea adultului, pe care copilul o practică în jocurile sale sub forma identificării
cu persoane pe care le socoteşte apropiate.
Activitatea prin care se realizează exersarea funcţiilor psihice este jocul; ‖copilăria este
făcută pentru a te juca‖, spune psihologul elveţian E.Claparede . Jocul corespunde nevoii
de mişcare şi creaţie a copilului, jocul este dublat de muncă, care se desfăşoară tot sub
formă de joc . Deosebirea dintre muncă şi joc la această vârstă constă în faptul că în
timp ce jocul este intrerupt după bunul plac al celui care se joacă , munca are un
început şi are un sfîrşit, presupune menţinerea unei direcţii de acţiune.‖Educaţia la
această vârstă, după cum arată M. Debesse , are în vedere trei direcţii importante :
educaţia simţurilor, educaţia imaginaţiei şi educaţia caracterului‖
Dezvoltarea motricităţii, care la început este globală, presupune exerciţiu, prin
care se crează posibilitatea de a se perfecţiona mişcările, gesturile , economisinduse
energie . În antrenementul motricităţii pot fi incorporate şi modele de conduită ce se
păstreză ca deprinderi ale comportării civilizate: spălatul dinţilor, utilizarea tacâmului,
creionului, culorilor etc.
În perioada preşcolară se afirmă fineţea acuităţii auditive. Sensibilitatea faţă de
ritm şi melodie reprezintă o condiţie a dezvoltării auzului. Activităţile musicale se cer
alternate cu activităţi şi momente de tăcere care au o valoare afectivă , dar şi igienă
mintală.
Dansul asociat cu activitatea motorie şi vizuală, ca şi desenul reprezintă un
mod de expresie liberă , favorizează educarea echilibrului în mişcări, dar şi a auzului şi
a simţului ritmic. În activităţile de dans apare sentimentul de grup.
Educarea imaginaţiei reprezintă, alături de educarea senzorială o altă faţă a
educaţiei intelectuale la această vârstă . Prin forţa şi capacitatea imaginativă copilul intră
în lumea umană. Îi plac istorioarele şi poveştile extraordinare, inventează el însuşi
personaje imaginare. Amestecă realul cu imaginarul, scorneşte tot felul de lucruri şi este
încîntat de ceea ce inventează.‖Inventînd mereu, copilul se inventeaza câte puţin pe sine‖,
spune P.Lengrand. Mijloacele de educare a imaginaţiei sînt povestirile, basmele, desenele
animate, jocurile spontane şi de creaţie etc. În educarea imaginaţiei se impune un anumit
echilibru, o selecţie şi măsură între imaginar şi real în raport de copil. Celor prozaici li
se va stimula imaginaţia, celor ―care trăiesc în vis cu ochii deschişi ― li se vor oferi
poveşti mai realiste .
Copilul se manifestă la această vârstă ca individualitate, dar nu ajunge încă la
nivelul unei conştiinţe morale. El trăieşte comportarea şi nu o justifică.
Profilul vârstei şcolare mici.
În ansamblul dezvoltării, vârsta şcolară apare ca o etapă cu relativă stabilitate şi cu
posibilităţi de adaptare mai uşor de realizat. Progresele obţinute sînt mai constante şi se
manifestă în toate compartimentele dezvoltării fizice şi psihice.
În dezvoltarea fizică se constată o fortificare generală a organizmului. La poziţia şi
statul în bancă se va ţine seama de faptul că osificarea scheletului nu este terminată
Cerinţele şcolare obligă la un antrenament specific, mai ales al muşchilor scurţi, care,
prin mişcări fine de coordonare, realizate la scris, la desen, la lucrul manual, vor fi
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antrenaţi într-o dezvoltare armonioasă cu muşchii lungi. Dezvoltarea mai intensă a
acestora din urmă face ca mişcarea generala a corpului, alergarea, spre exemplu, să se
manifeste ca o necesitate deosebită, în timp ce mişcările fine, scurte de coordonare
obosesc repede mâna copilului. Acest specific se cere luat în consideraţie în exerciţiile
de învăţare a scrisului şi de dezvoltare a motricităţii în general.
Transformări treptate ce se produc în gândire şi comportamentul şcolarului pun în
evidenţă o nouă structură mintală. Gândirea se desprinde de datele percepţiei globale
intuitive şi începe să se manifeste o tendinţă de decentrare. În concepţia psihologului
elveţian Jean Piaget, decentrarea este ‖un fel de centrare asupra obiectului, o reflectare
organizată prin coordonări ce asigură obiectivitatea‖. La nivelul gândirii, asemenea
coordonări au un caracter reversibil, permiţându-i copilului o cunoaştere a realităţii din
afara lui. Gîndirea realizează cunoaşterea cu ajutorul unor operaţii logice concrete,
obiectuale. Trăsătura definitorie a unei operaţii logice este reversibilitatea care oferă
posibilitatea folosirii concomitente a sensului direct şi invers , a anticipării mintale a
rezultatului, a efectuării unor corecţii şi aproximări, toate realizându-se în plan mintal.
Operaţiile mintale care apar pe baza intuiţiei sînt încă concrete , ele se desfăşoară în plan
mintal, dar continuă să fie legate de acţiunea cu obiectele şi de datele pe care le oferă
percepţia. Datele şi relaţiile sînt grupate în ansambluri şi transformate în operaţii,
relevându-se posibilitatea asimilării unor cunoştinţe care depăşesc sfera manipulării
practice sau a concretului nemijlocit cu obiectele şi fenomenele realităţii. Dacă în primii
ani ai şcolarităţii noţiunile şcolarului mic au un caracter concret şi empiric, trăsăturile
esenţiale şi neesenţiale.
Capacitatea de cunoaştere sporeşte şi datorită memoriei, ale cărei posibilităţi cresc
rapid. Începând de la vârsta de 9 ani, şcolarul poate învăţa orice, învaţă pe dinafară din
joacă , aşa cum învaţă să meargă şi să vorbească. Se conturează de pe acum diferite
tipuri de memorie:vizuală, auditivă, chinestezică. Tot la această vârstă se manifestă
primele aptitudini cu caracter general ce pontenţează succesul la toate obiectele de
învăţământ. Treptat acestea se diferenţiază în funcţie de specificul activităţii în care se
exersează cu predilecţie elevul. Progresele cunoaşterii sînt legate la şcolar de dorinţa
generală de a învăţa. În cursul acestei etape elevul bun se bucură de un anumit prestigiu
prinre şcolari. Precizia şi îndemînarea gesturilor ce se constituie pun în evidenţă dorinţa
de a obţine un rezultat: şcolarul doreşte să aibă succes .În contextul socializării şcolarului
se afirmă două tendinţe convergente : una de ataşare faţă de alte persoane şi alta de
preocupare faţă de sine. Aceasta din urmă relevă germenii viitoarei conştiinţe de sine.
Complexitatea dezvoltării psihice în cursul acestei etape conferă şcolii un rol
special. Fără a subestima importanţa mediului familial, care rămâne considerabilă. Rolul
activităţii şcolare este hotărâtor la această vârstă. Şcoala contribuie atât la formarea şi
educarea inteligenţei cât şi a caracterului. Activitatea care declanşează dezvoltarea
psihică este procesul de învăţământ. Organizarea şi metodica acestuia va ţine seama de
caracteristicile fizice, psihice şi sociale ale devenirii umane. Între aceste caracteristici
învăţarea prin acţiune constituie elementul principal.
Sfârşitul vârstei şcolare mici pune în evidenţă o nouă etapă a dezvoltării psihice,
anume preadolescenţa.
Profilul vârstei şcolare medii.
Vârsta şcolară mijlocie se plasează între 10-11 ani şi 14-16 ani, deci sfârşitul micii
şcolarităţi şi începutul vârstei şcolare mari. Este perioada de tranziţie, vârsta cu cele
mai intense transformări şi modificări, atât în plan fizic cât şi psihic. La această vârstă
individul nu mai este un copil, dar este departe de a fi un adolescent sau un matur, el
este un preadolescent.
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În această perioadă se constată o accelerare a creşterii somatice. Preadolescentul
prezintă o creştere rapidă în înălţime. Se dezvoltă musculatura, ceea ce dă impresia de
forţă, la băieţi se schimbă vocea.
Dezvoltarea intelectuală se manifestă prin aceea că gândirea se desprinde tot mai
mult de concretul intuitiv, obiectual şi operează în planul logic cu noţiuni , legi, teoreme ect.
La vârsta preadolescenţei elevul operează cu rezultatele gândirii concrete achiziţionate în
etapa anterioară. Preadolescentul începe să-şi pună probleme, emite ipoteze, analizează
argumentele şi decide asupra soluţiilor. Se produce o schimbare în relaţia dintre
gândirea concretă şi cea abstractă în favoarea celei din urmă. Aceasta este etapa
dezvoltării intelectului în care se relevă utilizarea unor operaţii combinatorii . Apare
capacitatea de a opera cu reprezentări şi cu forme ale gândirii din sisteme de referinţă
pe care şcolarul le foloseşte concomitent. Realul devine un caz particular al posibilului.
Pe această cale se lărgeşte tot mai mult orizontul cunoaşterii şi se adâncesc sensurile
cunoştinţelor asimilate.
Sub aspect afectiv preadolescentul dovedeşte o mare sensibilitate, se remarcă prin
treceri succesive de la o stare la alta. În atitudinile şi acţiunile sale este mereu
influenţat de stările emoţionale. Adesea se manifestă lipsa de concordanţă dintre dorinţe,
aspiraţii şi capacităţile de care dispune într-un moment dat. Adâncindu-se procesul de
interiorizare, se manifestă o tendinţă mai evidentă de întoarcere spre sine , de
însingurare uneori, de refugiu în lumea propriilor trăiri, însoţite deseori de izbucniri
violente , de nesupunere, de neascultare etc.
Opoziţia faţă de mediul familial şi şcolar, care adesea ‚‖merge la fugă‖, poate fi şi o
dovadă a tendinţei de manifestare a personalităţii, dar şi poate releva trăsături negative
de conduită.
Trebuie să ţinem cont de schimbările de schimbările din viaţă, învăţătură şi purtarea
elevilor în limitele fiecărei perioade de vârstă şi în decursul anului şcolar.
La studierea elevilor trebuie să descoperim ceea ce este mai caracteristic vârstei date.
Însă acestea nu sunt de ajuns. Învăţătorul lucrează cu întreaga clasă şi cu fiecare elev în
parte. Prin urmare pe lîngă studierea particularităţilor anumitor vârste învăţătorul trebuie
să cunoască particularităţile individuale ale anumitor elevi.
În strânsă legătură cu observarea asupra activităţii şi comportării elevilor se efectuiază şi
studierea lucrărilor, desene schiţe, compuneri etc. Învăţătorul studiind aceste lucrări şi
apreciind calităţile şi neajunsurile lor în acelaşi timp studiază şi particularităţile
individuale ale elevilor.
Particularităţile individuale- sunt structuri şi trăsături anatomofiziologice, psihosociale şi
acţionale ce diferenţiază persoanele din aceiaşi grupă de vîrstă: a) sub report fiziologic (calităţi
deosebite: auz, văz, miros, gust,...); b) sub raport psihic (carcteristici cognitive, afective,
motivaţionale voluntare...); c)sub raport acţional( copii activi, cuminţi, disciplinaţi.. dar şi copii
activi nedisciplinaţi, nerespectuoşi, obraznici..).
A vedea. Bontaş Ioan, Pedagogie, ALL International,2001,Capitolil I: - 2,3,4
2.4. Elevul- obiect şi subiect al acţiunii instructiv – educative.
Parrticiparea elevului la procesul de învăţămînt , avînd la dispoziţie materialul selectat,
dozat,corespunzător prezentat de profesor, lui revenindui numai rolul de a înţelege, memoriza
informaţia propusă şi de a o utiliza după un model anumit, îi oferă rolul de obiect al procesului
instructiv-educativ. Dezvoltarea capacităţilor , creativităţii elevului în acest caz sînt minimale.
Este evident, că in clasele mici elevul este mai des tratat în calitate de obiect al educaţiei, în
care rolul lui e de a inţelege şi stoca informaţia.
Implicarea elevului în procesul de cunoaştere, cînd lui îi revine rolul de a acumula şi a utiliza
cunoştinţele acumulate, cînd el caută informaţia, depune anumite eforturi pentru a o analiza ,
clasa şi îşi formează deprinderi de a o utiliza imediat sau peste un anumit timp, îi acordă rolul de
subiect al procesului de cunoaştere, lucru care trebuie să fie utilizat de profesor cît mai des
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începînd cu clasele mici şi cît mai mult în clasele mari. Acordîn elevului reolul de subiect al
educaţiei profesorul îi acordă un grad anumit de independenţă, de autonomie, care îl
caracterizeză ca prsonalitate independentă, care activează de sinestătător. Elevul trebuie obişnuit
să înveţe singur, să fie stăpîn pe procesul de cunoaştere, deaorece cun se exprimă experţii din
domeniu- analfabetul viitorului va fi nu cel ce nu ştie carte, ci cel ce nu ştie să înveţe cu cartea.
Bineînţeles, că cu dezvoltarea mijloacelor de instruire, exploziei informaţionale noi v-om miza
tot mai mult pe dezvoltarea capacităţilor de dezvoltare de sinestătătoare a elevului.
Întrebări pentru autoevaluare:
1. Explicaţi conceptul de personalitate umană, istorică.
2. Numiţi periodizarea de vîrstă a omului.
3. Numiţi factorii , care influienţiază dezvoltarea personalităţii copilului.
4. Care sunt particularităţile de vîrstă ale copilului?
5. Ce înţelegem prin particularităţile individuale ale copilului?
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Tema 3 Didactica ( baza teoretico-metodologică) – 2 ore.
Planul lecţiei:
1. Etapele dezvoltării didacticii.
2. Bazele psihologo-pedagogice ale activităţii cognitive.
3. Formarea concepţiei stiinţifice despre lume la elevi.
3.1.Etapele dezvoltării didacticii.Categoriile de bază.
Didactica - teorie a instruirii sau a procesului de învăţămînt. Etimologia cuvîntului (din
greacă): didaskien-a învăţa; didakticos-instrucţie, instruire; didasko- învăţare, învăţămînt;
didaktike- arta învăţării.
Istoria didacticii reflectă evoluţia concepţiilor des învăţământ şi învăţare, proiectate pe fondul dezvoltării
doctrinelor pedagogice şi a instituţiilor şcolare, parte a pedagogiei generale, didactica reprezintă „; de a
învăţa pe toţi toate" (J. A. Comenius, Didactica magna, 1657).
Fundamentarea didacticii, în cadrul unui discns pedagogic autonom, implică parcurgerea a
trei etape distincte, prelungite în planul interpretărilor actuae până la nivelul „teoriei curriculumului":
• etapa didacticii tradiţionale, de tip magistrocentrist (secolele XVII—XIX): accent pe activitateade predare;
sursa principală a cunoaşterii: percepţia; dirijarea autoritară a învăţării;
• etapa didacticii moderne, de tip psihocentrist sau sociocentrist (sfârşitul secolului XIX — prima
jumătate a secolului XX): accent pe activitatea de predare -învăţare; sursa principală a
cunoaşterii: acţiunea determinată psihologic (curentul psihocentrist) social (curentul sociocentrist);
dirijarea psihologică socială a învăţării;
• etapa didacticii postmoderne, de tip curricular (a doua jumătate a secolului XX); accent pe
activitatea de predare-învăţare-evaluare; sursa principală a cunoaşterii: acţiunea determinată
psihosocial interiorizată deplin prin strategii adecvate (curentul tehnocentrist);
autodirijarea psihosocială a învăţării-vezi Gabaude, Jean-Marc; Not, Louis, 1988).
î n accepţia sa actuală, didactica poate fi iterpretată chiar la nivelul unei „teorii a curriculumulu sau a
unei „metodologii generale" care reprezintă „ansamblul de principii normative, reguli şi procedee, aplicate în mod
egal, în toate situaţiile care apar în procesului deinstruire"(De Landsheere, Viviane.".p.120).
Termenul de didactica generală rămâne valabil în literatura de specialitate, cel puţin la
nivelul unor culturi pedagogice reprezentative: Germania, ţările din Europa Centrală şi de Est.
Obiectul cercetărilor sale este orientat prioritar asupra procesului de învăţământ, a condiţiilor de
realizare a diferitelor achiziţii...
Categoriile principale ale Didacticei: predarea; instruirea; învăţarea; cunoştinţe; priceperi; deprinderi.
Cunoştinţele
Cunoştinţele reprezintă informaţii sub formă de noţiuni, concepte, idei, legi, principii, teorii,
ipoteze etc., care se predau şi se învaţă în procesul de învăţământ la o anumită disciplină sau pe
ansamblul disciplinelor de învăţămînt. Ele pot fi informaţii de cultură generală, de cultură socială şi
umanistă, ştiinţifică şi tehnică.
Priceperile
Priceperea reprezintă capacitatea de a aplica cunoştinţele în mod < activ-participativ, corect, cu
o anumită iscusinţă (îndemânare sau abilitate) anumită experienţă, în condiţii variate.
Priceperile pot fi intelectuale - de a calcula, de a rezolva exerciţii şi teoretice, de a calcula cu
rigla de calcul si calculatorul etc. si practice - de a lucra la o maşină unealtă, de a face operaţii la
un tablou de comandă sau într-o instalaţie tehnică etc.
Deprinderile
Deprinderea este capacitatea de a aplica informaţiile cu uşurinţă, operativ şi cu randament sporit, cu
respectarea tuturor calităţilor priceperii (corectitudine, iscusinţă, abilitate, în condiţii variate şi
schimbate). Deprinderea este priceperea transformată în act reflex, sau cu alte cuvinte, este priceperea
| la stadiu de automatizare a componentelor, operaţiilor sau acţiunilor.
Mecanismul transformării priceperii în deprindere este dat de exerciţiile (de repetările)
realizate în mod sistematic şi continuu. Prin repetiţii se automatizează componentele operaţiei,
ansamblul acesteia rămânând, însă, conştient, că omul nu poate fi transformat într-un automat, într-un
robot.
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Didactica generală dezvoltă propriile sale concepte de bază: proces de învăţământ, principii pedagogice ale
procesului de învăţământ; obiective pedagogice ale procesului de învăţământ; conţinut pedagogic al procesului de
învăţământ; metodologie pedagogică a procesului de învăţământ; evaluare pedagogică a procesului
de învăţământ; proiectare pedagogică a activităţii didactice/educative.
Aprofundarea conceptelor de bază ale didacticii generale asigură premisa elaborării
metodicilor de specialitate, necesare la toate disciplinele şi treptele de învăţământ, metodici de
specialitate aplicate asigură perfecţionarea continuă a proiectelor pedagogice angajate de fiecare educatoare,
învăţător sau profesor, în cadrul diferitelor activităţi depredare-învăţare-evaluare.
în calitatea sa de teorie a instruirii, didactica generală defineşte şi susţine fundamentele
ştiinţifice ale procesului de învăţământ. Practica pedagogică o impune astfel ca „didactică normativă" dar
şi ca „didactică critică şi prospectivă", angajată în activitatea de cercetare fundamentală, orientată, de regulă, la
nivelul proiectării şi al dezvoltării curriculare.
Deschiderea acestora spre diferite cercetări operaţionale asigură trecerea de la didactica generală la
didactica aplicativă, în accepţia sa de didactică experimentală, didacticăspecificăşi demetodică aactivităţilordidactice/educative care
trebuie proiectate şi realizate conform programelor şcolare determinate pedagogic la nivelul planului de
învăţământ (vezi Dictionnaire actuel de l'education, 1993, p. 368—370).
3.2.Bazele psihologo-pedagogice ale activităţii cognitive.
Revizuirea cunoştinţelor acumulate î procesul de studiere a psihologiei.
3.3.Formarea concepţiei stiinţifice despre lume la elevi.
Conştiinţa, la orice nivel s-ar găsi ea, întotdeauna are ca rezultat o anumită apreciere,
înţelegere şi, prin urmare, cunoaşterea într-o măsură oarecare a realităţii lumii
înconjurătoare. Această cunoaştere poate fi raportată la sfera conştiinţei de toate zilele,
ordinare, care se formează sub influienţa tradiţiilor, stării de spirit, obişnuinţelor, care
deseori poartă un caracter destul de conservativ. Ea, acestă cunoaştere, poate funcţiona de
asemenea în noţiuni, opinii, concluzii, ipoteze, teorii, care reflectă cele mai esenţiale, mai
fireşti legături şi raporturi ale relităţii obiective.Este vorba, prin urmare, despre aceea, că
în viaţa reală există concepţie despre lume atît ştiinţifică, cît şi formată în mod stihiinic.
Dezvoltarea puternică a ştiinţei condiţionează nu numai progresarea aparatului ei
teoretic. Această dezvoltare şi-a lăsat amprenta asupra formei şi stilului gîndirii
contemporane, una din trăsăturile căreia o constituie tendinţa spre stricta veracitate
faptică.
Faptele realităţii devin una din bazele iniţiale ale concepţiei ştiinţifice despre lume,
dacă ele se ridică pînă la nivelul generalizărilor teoretice. Oglindind cele mai esenţiale
laturi comune ale unui număr mare de fenomene, generalizările servesc drept mijloc de
explicare şi de prevedere a lor.
Printre generalizările concepţionale despre lume un rol extrem de important îl joacă
ideile metodologice, care în modul cel mai deplin şi profund dezvăluie legile interne ale
realităţii. Oglindind nu numai veritabilul, dar şi necesarul, ideile de acest fel se manifestă în
calitate de mecanisme ale organizării şi căpătării cunoştinţelor ştiinţifice.
Ca proces pedagogic formarea concepţiei ştiinţifice despre lume cere în mod obiectiv
ca elevii să asimileze o totalitate sistematizată de idei metodologice. Elevii trebuie să
însuşească următoarele legi şi categorii ale didacticii materialiste: caracterul material şi
cognoscibil al lumii; mişcarea ca formă de existenţă a materiei;primordialitatea materiei şi
conştiinţa- factor secund; unitatea şi lupta contrariilor; legătura cauzală este legea universală
a realităţii; continuitatea şi discontinuitatea în dezvoltare; practica ca bază a cunoaşterii şi
criteriu al adevărului. Pe baza reprezentărilor dialectico-materialiste la elevi se formează
următoarele noţiuni şi idei fundamentale: producţia materială- baza dezvoltării sociale;
lupta de clasă- forţa motrice a dezvoltării societăţii de clasă.
Profunzimea analizei şi gradul generalizărilor privitoare la concepţia despre lume nu pot fi
aceleaşi la diferite etape ale instruirii.
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Există o concepţie conform căreia la etapa primară a instruirii s-ar putea ca şi cum
să ne limităm la o simplă acumulare de fapte. Însă de acum în clasele primare există o
posibilitate principală de a dezvălui acea ce iniţiază în legile generale, cărora li se supune
orice mişcare şi dezvoltare. Unele legături şi dependenţe esenţiale ale fenomenelor din
natură şi societate, ce contribuie la formarea concepţiei despre lume, sunt pe deplin
accesibile înţelegerii elevilor din clasele primare. La acestea se referă reprezentările
despre schimbările sezoniere din viaţa naturii, despre integritatea materială a universului şi
continua lui dezvoltare.
Formarea intensivă a personalităţii la vîrste de preadolescenţă face ca acest proces să
devină destul de favorabil pentru asimilarea concepţiei dialectico- materialiste despre lume.
Necesitatea actuală a vîrstei de preadolescenţă constă în tendinţa spre autoafirmare.
Preadolescenţii se caracterizează prin instabilitatea
raţionamentelor, convingerilor şi
orientărilor, autoaprecierea neadecvată, înclinaţia de a imita. În aceste condiţii este important
să-i învăţăm pe elevi să opună rezistenţă influenţelor ideologice antiştiinţifice, să-i
îndemnăm să aprecieze în mod independent şi argumentat fenomenele.
La vîrsta adolscenţei elevii ating maturitatea fizică şi spirituală, care determină
hotărîrea lor de a-şi însuşi concepţia ştiinţifică despre lume în tot vulumul şi plenitudinea
ei. Orientarea filozofică a gîndirii, atitudinea cognitivă faţă de realitate, necesitatea de a
pătrunde în sistemul „obiectelor şi cunoştinţelor‖ crează la elevii claselor mari o bază
solidă pentru formarea ideilor metodologice fundamentale la nivel înalt de generalizare, a
reprezentărilor şi convingerilor ferme, care asigură un orizont larg de orientare în lume,
principiile de comportare şi activitate.
Formarea concepţiei depsre lume poartă un caracter de multe niveluri, căruia i se acordă
atenţie în multe lucrări ştiinţifice. După părerea lui E.I Monosozon, aprecierea nivelului de
formare a concepţiei despre lume trebuie să includă următoarele caracteristici de bază:
1. asimilarea optimă a celor mai importante noţiuni, legi, teorii ale ştiinţei, care au
importanţă determinată pentru înţelegerea esenţei proceselor de dezvoltare a naturii,
societăţii şi gîndirii;
2. atitudinea personală stabilă şi conştientă faţă de materialul de studiu, de conţinutul
lui privitor la concepţia despre lume.
3. evidenţa şi analiza cazurilor de expunere a unor păreri neadecvate concepţiei despre
lume.
Procesul formării concepţiei despre lume este determinat de un şir de condiţii
pedagogice special organizate.
Sunt pedagogi, care-s dispuşi să creadă că, dezvăluind latura faptică a materialului cu
conţinut materialist, ei prin aceasta obţin de acum efectul educativ aşteptat. În acelaşi timp
elevilor uneori li se comunică generalizări abstracte, care nu se bazează pe cunoaşterea faptelor
şi fenomenelor concrete. La formarea concepţiei ştiinţifice despre lume sunt în aceeaşi
măsură periculoase atît abordarea obiectivistă, cît şi cea sociologizată.
E necesar ca faptelor şi generalizărilor privitor la concepţia despre lume să li se dea
un aspect ştiinţific convingător şi o argumentare ireproşabilă.
În totalitatea de mijloace şi condiţii, care asigură formarea la elevi a concepţiei ştiinţifice
despre lume, un rol important îl are stabilirea unei legături reciproce între obiectele de
studiu în procesul instruirii. Reflectînd natura dialectică a cunoştinţelor şi a cunoaşterii
ştiinţifice, legăturile interdisciplinare asigură păstrarea anumitor elemente sau a diferitelor
laturi ale organizării ei în acele cazuri, cînd are loc schimbarea integrităţii ca sistem, adică
trecerea dintr-o stare în alta. Efectuarea contactelor interdisciplinare permite ca unul şi
acelaşi fenomen să fie observat din diferite puncte de vedere, să se capete o închipuire
integrală despre el, „leagă toate ştiinţele la un loc printr-un punct comun, crează între ele
o legătură internă de o putere extremă‖.
O importanţă deosebit de mare în planul formării concepţiei despre lume au acele
acţiuni interdisciplinare, care dau elevilor posibilitatea să cuprindă toate proprietăţile şi
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legăturile obiectelor studiate. De exemplu, pe baza corelaţiei intetrdisciplinare la elevi se
formează astfel de idei metodologice ca unitatea naturii vii şi moarte, comunitatea bazelor
ştiinţifico-naturale şi istorico-sociale ale relaţiilor dintre om, societate şi natură.
Componentul intelectual al concepţiei despre lume presupune mişcarea de la
reflectarea senzorială nemijlocită a realităţii la gîndirea abstractă prin noţiuni. Însă gîndirea
cu ajutorul noţiunilor nu constituie punctul final al cunoaşterii ştiinţifice şi de învăţămîntîndată după acesta începe ascensiunea de la abstract la concret. În cadrul trecerii de la
abstract la concret are loc nu un simplu proces de sumare, o înşirare a abstracţiilor una peste
alta, ci o astfel de sinteză, care semnifică o aprofundare continuă în esenţa fenomenelor
lumii materiale în toate intermedierile şi legăturile lor de cauză.
Orice rezultat al activităţii analitico- sintetice conţine şi cunoştinţe, şi mod de acţionare.
Acestea-s diferite laturi ale procesului unitar de cunoaştere, însă rolul principal în acest
proces revine cunoştinţelor. În structura cunoaşterii ştiinţifice se deosebesc două niveluri:
empiric şi teoretic. Ele diferă după volumul, profunzimea şi plenitudinea reflectării realităţii
obiective. Cunoaşterea empirică are un caracter fragmentar, unilateral, necomplet.
Cunoaşterea teoretică este cel mai înalt produs al cunoaşterii realităţii. Baza ei o constituie
totalitatea consecinţelor, afirmaţiilor deduse şi a argumentelor acestora. Pentru conoaşterea
teoretică este specific gradul înalt a generalizării, abstractizării şi sistematizării. Ea oglindeşte
laturile generale şi esenţiale ale fenomenelor, şi nu numai ale celor descoperite ce pot fi
observate, ci şi ale celor nedescoperite ce nu pot fi observate. După natura sa cunoaşterea
teoretică este euristică, adică oferă posibilitatea de a descoperi noi fapte şi legi.
Conştiinţa este determinată nu numai de cunoştinţe şi prin cunoştinţe. Acestea din
urmă trebuie să se manifeste în calitate de cunoştinţe actuale pentru om, să capete pentru el
un sens personal, subiectiv.
Pentru ca cunoştinţele să se transforme în convingeri, să pătrundă în mod organic în sistemul
concepţiilor, necesităţilor dominante, ele trebuie să pătrundă în sfera sentimentelor şi trăirilor.
Starea emoţională pozitivă îi face pe elevi să se adreseze la propria lor experienţă, la operele
literare şi de artă,la tot ce crează şi susţine fondul social-psihologic favorabil în şcoală.
Pe lîngă componentul intelectual şi emoşional-volitiv concepţia despre lume include şi
componentul practico-eficient.
Sfera acţiunilor practice ale elevilor poate fi destul de largă.
S-a observat demult, că în educaţie are mare însemnătate personalitatea educatorului.
Educaţia se sprijină în întregime pe încrederea elevilor faţă de învăţător.
Numai acel învăţător, care nu a învăţat pe de rost, papagaliceşte, ci a acceptat din tot
sufletul sensul înnobilator şi înălţător al teoriei revoluţionare, ideile progresiste ale
secolului, care e format ca o personalitate creatoare, ideologic maturizată şi social activănumai un astfel de învăţător poate fi îndrumător spiritual a tineretului, promotor al
concepţiei ştiinţifice despre lume. Adînca convingere ideologică personală şi pasiunea
partinică trebuie să se îmbine la el cu înalta competenţă profesională, cu priceperea de a
descoperi potenţialul metodologic al cursurilor de studiu şi al diferitelor forme de activitate a
elevilor, a înainta în mod fundamentat sarcini pedagogice şi a găsi mijloace pentru
soluţionatrea lor.
Tema 4. Conţinutul învăţământului (curriculum). -2ore.
Planul lecţiei
1. Funcţiile,criteriile de selectare.
2. Structura procesului de instruire, modelarea lui.
3. Documentele şcolare.
4.1.Conceptul de conţinut al învăţământului (curriculum).
Lat. curriculum - viaţă, carieră, interval de timp, scurtă selecţie de date. Conceptul de curriculum
în pedagogia contemporană are diverse semnificaţii: scurtă (succintă) alegere (selecţie)
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informaţională şi acţionată - pentru nevoile învăţământului; programul de ansamblu al activităţii
instructiv-educative; selecţia conţinutului ştiinţific pentru elaborarea (organizarea) obiectelor
(disciplinelor) de învăţământ; sistemul componentelor procesului de învăţământ: obiective,
conţinut,, strategii etc.
Conţinutul învăţământului (curriculum-ul) reprezintă ansamblul de valori
ideatice (gnoseologice) şi de abilităţi practice sau ansamblul (sistemul) de cunoştinţe,
priceperi şi deprinderi selectat din tezaurul cunoaşterii şi practicii (sistem ideatic şi
practic), care se transmit şi se dobândesc (învaţă) pentru dezvoltarea personalităţii şi
formarea profesionalitătii tinerelor generaţii, în vederea integrării lor socio-profesionale.
Conţinutul învăţământului se exprimă prin disciplinele (obiectele) de învăţămînt, care
reprezintă selecţia unui sistem de informaţii şi abilităţi practice dintr-un domeniu al cunoaşterii
şi practicii umane: tehnică, ştiinţă, cultură, artă etc. Sistefl informaţii si abilităţi practice poate fi
exprimat la singular - conţinutul învăţămîntului sau la plural - conţinuturile învăţământului, atunci
când este vorba de varietatea disciplinelor de învăţământ. Conţinutul învăţământului constituie
componenta ideatică şi acţionai- practică fundamentală şi esenţială a procesului instructiv-educativ.
Conţinutul învăţământului preuniversitar este asigurat de curriculum naţional.
Însuşirile conţinutului învăţământului (curriculum-ului)
Conţinutul învăţământului are două însuşiri importante: cantitatea şi calitatea.
Cantitatea (lat. cantitas - atis) - însuşire ce exprimă mărimea, numărul,
volumul. Cantitatea reprezintă însuşirea conţinutului
învăţămîntului- volumul de cunoştinţe selectate pentru o
disciplină şcolară.
Calitatea - reprezintă însuşirea conţinutului învăţământului care evidenţiază valoarea,
esenţialitatea, profunzimea, nivelul, funcţionalitatea, performanţa,durabilitatea,
fiabilitatea şi eficienţa cunoştinţelor în dezvoltarea personalităţii şi în formarea
profesionalitătii, în dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi profesionale ale
tineretului. Calitatea răspunde la întrebarea ce anume se transmite şi se învaţă,
determinând caracterul formativ al conţinutului. Cele două însuşiri sunt în interacţiune, în
sensul că este necesar să se transmită un volum de informaţii, volum care să fie selectat
după notele esenţiale ale calităţii aplicându-se, în mod suplu, maxima latină: „Non multa
şed multum"..
Calitatea curriculum-ului este nemijlocit legată de cea a învăţământului în general. E a
implică în mod necesar şi obiectiv elaborarea şi implementarea unui curriculum armonios,
elevat, de performanţă, flexibil, în pas cu tot ceea ce este nou.
Caracteristicele conţinutului învăţământului (curriculum-ului):
-Stabilitatea- partea constantă şi valabilă pe o durată îndelungată a cunoştinţelor „fondul
de aur"al cunoaşterii şi practicei.
-Mobilitatea-proprietatea (caracteristica) conţinutului învăţat de a se schimba,
de a se înnoi în permanenţă ca urmare a progresului, tehnic, cultural etc.
continuu, dar şi a uzurii morale a anumitor cunoştinţe teoretice şi practice.
-Diversificarea si specializarea-diviziunea socială a muncii, însoţită de varietatea
profesiunilor, de nevoile adaptării acestora au dus la adâncirea investigaţiilor educaţiei
dezvoltarea profilelor de educaţie, la diversificarea ştiinţelor,apariţia disciplinelor de
învăţământ şi la diversificarea pe grupe, menţinîndu-se interacţiunea dintre ele după
funcţiile lor ideatice sau practice, dezvoltînduse astfel de grupe.de ştiinţe: fundamentale, de
cultură generală, de specialitate generală şi de specialitate.
Funcţiile conţinutului învăţământului:
Avînd în vedere locul esenţial al conţinutului în sistemul componentelor procesului de
învăţămînt - obiective, principii, strategii, evaluare etc., conţinutul învăţămîntului realizează
funcţii (sarcini, destinaţii) importante, printre care menţionăm:, funcţia de scop (ideal) şi
funcţia de mediere.
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Funcţia de scop (ideal) se referă la anticiparea,-în conţinutul învăţământului a
obiectivelor educaţionale, atât a obiectivelor generale şi intermediare,
- cultură generală şi de specialitate.
Funcţia de mediere-priveşte participarea (intervenţia sau mijlocirea)
conţinutului la organizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare.
Criteriile selectării şi organizării conţinutului învăţământului
Selectarea şi organizarea conţinutului au la bază un sistem de principii şi criterii de natură
axiologică, logică, psihologică, pedagogică şi ergonomică în interacţiune.
Printre aceste principii si criterii menţionăm următoarele:
-Exigenţele societăţii contemporane puse în faţa învăţământului, ale formării personalităţii si
pregătirii profesionale, precum şi achiziţiile şi exigenţele revoluţiei tehnico-ştiinţifice, ale
progresului social.
-Rolul si ponderea disciplinelor şi a grupelor de discipline în cadrul culturii
generale şi culturii de specialitate, în corelare cu gradele si profilele învăţământului.
-îmbinarea caracterului informativ şi formativ al conţinutului învăţământului cu accentul pe
caracterul formativ al acestuia, în vederea dezvoltării şi manifestării capacităţilor generale şi
profesionale.
-Accentuarea caracterului practic-aplicativ al conţinutului învăţământului.
-Realizarea ihterdisciplinarităţii în conţinutul învăţământului-coordonarea la un nivel
superior;
- pluridisciplinalitatea - cooperare fără coordonare a anii multor discipline.
-Realizarea unor conţinuturi integrate, care realizează„contopirea" conţinuturilor a două sau mai
multe disciline într-un sistem informaţional unitar formându-se o singură disciplină
integrată – aşa cum sunt: chimia-fizică, biochimia, ingineria genetică, informatica,
4.2. Structura procesului de învăţămînt. Trăsăturile de bază:
-organizarea elevilor în grupe de 25-30 ,denumite clase.;
-durata bine determinată, 4 ani în fiecare ciclu de studii; 4 ani şcoala primară; 5 ani gimnaziul şi 3 ani
liceul, şcolile profesionale, de ucenici şi postliceale, durata este variabilă întrel-3 ani, în luncţie de
complexitatea meseriei.
-Şcolarizarea, sub aspectul conţinuturilor de studiu, este fundamentată de planurile de
învăţământ şi programele analitice. Planurile de învăţământ , durata studiilor,
specializarea, organizarea şcolară pe semestre, disciplini, activităţile didactice şi numărul de
ore repartizate, perioadele şi modalităţile de evaluarej vacanţele şcolare etc. - Activitatea
didactică se desfăşoară după un orar stabilit pe baza planului pe un semestru sau an şcolar.
-Activitatea săptămânală prevăzută de 5 zile (a fost de 6 zile); ziua şcolară este în medie de 6
ore (la şcoala (casele primare—10), iar ora şcolară în medie de 50 minute, cu pauze (recreaţii)
între ore 10 minute.
-Activităţile bilaterale şi interactive în învăţământul preuniversitar sunt desfăşurate de
profesor şi elevi, pe durata de circa 50 minute, în care se vehiculează conţinuturi de specialitate,
legate de anumite teme, având obiective de comunicare, fixare, aplicare sau evaluare, care s-au
denumit lecţii. De aici sistemul de învăţământ pe clase şi lecţii.
4.3 Documentele şcolare.
Obiectivarea (concretizarea) conţinutului învăţământului se face într-un sistem de documente,
denumite documente şcolare: planul de învăţământ; programa analitică; manualul şcolar
(universitar).
Planul de învăţământ-este un document oficial fundamental, (ii ia, în forma cea mai
generală şi sintetică, îndeosebi cantitativ, conţinutul învăţămîntului pentru fiecare grad sau
profil de şcoală (învăţământ). El prevede, în principiu, denumirile obiectelor de învăţământ
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şi numărul de ore afectate acestora pe total, ani de studii, săptămânal - pe discipline sau pe
activităţi didactice (curs, seminar, laborator, proiecte etc.), precum şi numărul de credite
transferabile, pe discipline şi
Programa analitică (şcolară sau de curs-obiectivează conţinutul de bază al
învăţământului pentru fiecare disciplină (obiect) de învăţământ.
Componentele programei analitice:
-Nota introductivă în care: se prezintă locul şi importanţa studierii! ciplinei în pregătirea
tineretului; finalităţile (obiectivele) urmărite; unele îndr metodice privind predarea disciplinei;
-Repartizarea orelor pe activităţi didactice: curs, laborator, recapitii lucrări s crise şi ore la
dispoziţia profesorului - în sistemul şcolar.
Conţinutul programei: denumirile capitolelor şi numărul de ore ; denumirile temelor şi
subtemelor(a titlurilor de lecţii) - numărul de ore îl stabileşte profesorul; denumirile
lucrărilor practice (delaborator) la fie temă; alte activităţi, dacă este cazul.
Bibliografia;
-Condiţii pentru elaborarea şi folosirea programei: capitolele şi ten să fie prezentate într-o
ordine logico-ştiinţifică şi pedagogică; să asigure realizarea obiectivelor instruirii, a finalităţilor ce
trebuie să le realizeze disciplinele respective.
Manualul şcolar (universitar)-este documentul în care se obiectivează,principalul conţinut
(cunoştinţele esenţiale) ale unei discipline, este o carte de studiu dactilografiată, xerografiată,
litografiată sau tipărită la disciplină de învăţământ în parte.
Manualul se elaborează la nivelul cel mai înalt al programei. El constituie principala sursă de
informare şi de documentare. Desigur, în condiţiile contemporane Ixploziei informaţionale, tinerii,
mai ales studenţii, trebuie să folosească şi alte căi le informare-documentare, cum sunt:
îndrumarele, culegerile de probleme, tratatele, articolele si studiile publicate în revistele de
specialitate etc. în studiul manualului vor exista diferenţieri de însuşire, corespunzătoare
(felurilor diferite de pregătire ale elevilor (studenţilor).
In învăţământul preuniversitar se pot folosi manuale alternative.
Orarul şcolar -este un document organizatoric, care asigură programarea conţinutului si
activităţilor didactice îndeosebi a celor cu caracter bilateral de predare-învăţare, pe o
perioadă determinată - semestru, având ca modul care se repetă - săptămâna.
Condiţiile unui orar bine întocmit şi eficient sunt de natură ergonomică, psihodidactică şi
de igiena : -Programarea raţională a disciplinelor;
Programarea orelor numai într-o parte a zilei - dimineaţa sau după-amiaza;
Eventualele ore sau zile libere să se plaseze în orar la sfârşitul zilei si la sfârşitul săptămânii,
pentru a se cumula cu timpul liber al elevului;
Folosirea intensivă a orelor prevăzute în orar, pentru ca timpul liber să fie la dispoziţia elevilor
(studenţilor) pentru completări, compensare, odihnă etc.
-Respectarea de către profesori a pauzelor (recreaţiilor) după fiecare oră, o nrcesitate a
destinderii şi refacerii capacităţilor de studi
Întrebări pentru autoevaluare:
1.Numiţi criteriile de selectare a conţinutului învăţămîntului preuniversitar.
2. Numiţi elementele de bază a procesului de învăţămînt.
3. Numiţi documentele şcolare de bază.
4. Care este esenţa manualului de alternativă.
5. Care sunt componentele eficiente ale orarului şcolar?

22

Tema 5. Procesul pedagogic. 2 ore
Planul lecţiei
1. Unitataea procesului instructiv-educativ.
2. Componentele cognitiv, formativ, aplicativ ale procesului de instruire.
3. Principiile procesului instructiv -educativ şi caracteristica lor.
5.1. Unitataea procesului instructiv-educativ.
Procesul pedagogic este totalitatea interacţiunilor pedagogului cu elevul, în rezultatul
căreia se soluţionează sarcinile instruirii şi educaţiei, dezvoltării generale a copilului..
Forţele motrice ale procesului instructiv – educativ este decalajul necesităţilor sporite
şi capacităţilor reduse ale copilului pentru soluţionarea lor, în rezultatul căreia copilul este
nevoit să însuşească cunoştinţe, să-şi formeze priceperi şi deprinderi pentru lichidarea acestui
decalaj.
Proccesul instructiv-educativ este un proces unic, avînd trei funţii de bază:
instructivă; educativă; dezvoltativă.
Funcţia instructivă - înzestrează elevul cu cunoştinţe ştiinţifice, formrază priceperi şi
deprinderi speciale ( rezolvarea problemelor, efectuarea experianţelor- la fizică; lucrul cu
harta, măsurări pe terem, orientarea după busolă-geografia; lucrul cu erbarele, mulaje,
microscopul –la biologie) şi de ordin general didactic(lucrul cu cartea, bibliografia, cititul ,
scrisul, organizarea raţională a muncii, respectarea rejimului etc).
În rezultatul însuşirii cunoştinţelor elevul însuşeşte fapte,noţiuni, legi,legităţi, teorii,
tabloul general al lumii.
Funcţia educativă – formează la elevi concepţia despre lume, calităţile morale, de
muncă, estetice, convinjeri, sistem de idealuri, trebuinţe, performanţă fizică etc.
Funcţia educativă socializează pocesul pedagogic. Funcţia educativă şi cea instructivă se
află inte-o legătură de influienţă reciprocă.
Funcţia dezvoltativă- orientarea educaţiei şi instruirii la dezvoltarea progresivă,
intensivă a copilului.Intensitatea, profunzimea dezvoltării depind de modul de realizare a
instruireii şi educaţiei.
Funcţiile instuctivă, educativă şi dezvoltativă se află intr-un proces de interacţiune
reciprocă, de susţinere şi complectare.
5.2.Componentele cognitiv, formativ, aplicativ ale procesului de instruire.
Componentul cognitiv al procesului de instruire insistă asupra faptului necesirăţii
asimilării de către elev a unui volum cît mai mare de informaţie în procesul de indtruire, însă
luînd în consideraţie caracterul exploziv al infrmaţiei şi caracterul limitat al posibilităţii de
memorare a informaţiei de către elev, conchidem că este nevoie de slectat pentru memorare
doar acea informaţie, care ne este indispensabilă.
Componentul formativ al procesului de instruire constă în acumularea de capacităţi
şi deprinderi intelectuale, profesionale, care por asigura adaptarea elevului la schimbările
progresului în continu.
În acelaş timp trebuie de avut în vedere, că elementul formativ se constituie pe baza
celui informativ (cognitiv),de aici concluzia: realizării unui echilibru între caracterul informativ
şi formativ al învăţării, cu accent permanent pe caracterul formativ. Este de preferat un cap
bine făcut, în locul unuia bine umplut.(D M Monlaigne)- trebuie să stocăm informaţii, dar de
acordat o atenţie sporită caracterului formativ al învăţării. Strategia învăţării contemporane
cere de echilibrat între „ce, cât şi cum să înveţe", folosind demersul: „personal-faptico-logic‖ adică
învăţare independentă personală, strâns legată de fapte, de acţiuni.
Componentul aplicativ al procesului de instruire constă în faptul că acesta este nu numai un
proces de comunicare şi asimilare de cunoştinţe ci este (trebuie să fie) în acelaşi timp şi un proces de
cunoaştere, adică de investigaţie şi descoperire a adevărului, de formare, de elaborare a informaţiilor,
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relativ asemănător actului de dezvoltare a ştiinţelor.Elevul (studentul) nu va fi doar un receptor al
actului de comunicare al profesorului, ci va fi cel care află singur adevărul, folosind , analiza,
sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizarea şi aplicarea cunoştinţelor, ca rezultatal unui proces
de investigaţie şi descoperire independentă, personală a informaţiei.Acest demers poate să însemne
redescoperire, adică reluarea pe scurt a drumului parcurs de ştiinţă, care a omologat
perspectivele, precum şi descoperirea unor adevărui noi, ambele demersuri fiind realizate în
contextul învăţării şcolare.
Această caracteristică evidenţiază faptul că procesul de învăţământ trebuie considerat ca un
act cibernetic, adică de comandă (comunicare) şi de ce (evaluare), în cadrul căruia acţionează
principiul conexiunii inverse feedback.-ul.
Caracterul educativ al procesului de învăţământ
Pe lângă caracterul său informativ-formativ şi de cunoaştere adică în esenţă instructiv, şi un
caracter afectiv-educativ, adică de trăire şi modelare a unor calităţi umane ale elevului, de natură
afectivă, etică şi cetăţenească, în vederea realizării unui comportament demn, civilizat şi
democratic. Procesul de învăţămînt trebuie să dezvolte dragostea de învăţătură, de profesie şi de
ţară, spiritul de disciplină, de corectitudine şi de economie, de competiţie loială, de cooperare, de
respect şi ajutor reciproc etc.deaceia trebuie dezvoltate capacităţile şi priceperile de a dialoga,
negocia şi acţiona în toate planurile vieţii ştiinţifice, culturale, social-economice, moral-civice etc.
Componentele cognitiv-formativ-aplicative al procesului de învăţământ sînt componente :
cunoştinţele, priceperile, deprinderile şi obişnuinţele.
Cunoştinţele
Cunoştinţele reprezintă componenta ideatică (cognitivă) a procesului , exprimată prin informaţii
sub formă de noţiuni, concepte, idei, legi, principii, teorii, ipoteze etc., care se predau şi se
învaţă în procesul de învăţământ la o anumită disciplină sau pe ansamblul disciplinelor de
învăţămînt Ele pot fi informaţii de cultură generală, de cultură socială şi umanistă, ştiinţifică şi
tehnică etc.
Priceperile
Priceperea reprezintă componenta formativ-acţională a procesului i văţământ, exprimată prin
capacitatea de a aplica cunoştinţele în mod < activ-participativ, corect, cu o anumită iscusinţă
(îndemânare sau abilitate) anumită experienţă, în condiţii variate.
Priceperile pot fi intelectuale - de a calcula, de a rezolva exerciţii şi teoretice, de a calcula cu
rigla de calcul si calculatorul etc. si practice - de a lucra la o maşină unealtă, de a face operaţii la
un tablou de comandă sau într-o instalaţie tehnică etc.
Deprinderile
Deprinderea este capacitatea de a aplica informaţiile cu uşurinţă, operativ şi cu randament
sporit, cu respectarea tuturor calităţilor priceperii (corectitudine, iscusinţă, abilitate, în condiţii
variate şi schimbate). Deprinderea este priceperea transformată în act reflex, sau cu alte cuvinte,
este priceperea | la stadiu de automatizare a componentelor, operaţiilor sau acţiunilor.
Mecanismul transformării priceperii în deprindere este dat de exerciţiile (de repetările)
realizate în mod sistematic şi continuu. Prin repetiţii se automatizează componentele operaţiei,
ansamblul acesteia rămânând, însă, conştient, că omul nu poate fi transformat într-un automat, într-un
robot.
Obişnuinţele
Oişnuinţele reprezintă componenta formativ-acţională sub formă de apli-| cunoştinţelor în mod
curent şi frecvent, ca o necesitate vitală (de viaţă), îi'i, ca act reflex total. Şi în această situaţie,
conştientul trebuie să rămână (eristică a ansamblului activităţii şi comportamentulu
5.3.Principiile procesului instructiv -educativ şi caracteristica lor.
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Principiile reprezintă normele generale care fundamenteză teoria şi practica educativă. Ele
sunt rezultatul generalizării practicei pozitive acumulată pe parcursul dezvoştării pedagogiei.
Deosebim următoarele principii:
- Principiul intuiţiei sau unităţii dintre senzorial şi raţional;
- Principiul legăturii teoriei cu practica;
- Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor;
- Caracterul ştiinţific al instruirii;
- Pricipiul sistenmatizării şi continuităţii cunoştinţelr;
- Privcipiul accesibilităţii sau respectării particularităţilor de vîrstă;
- Principiul individualizării şi diferenţierii sau respectării particualrităţilor individuale;
- Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor.
Caracteristicile principiilor didactice :
a) au un caracter legic (de lege), deoarece exprimă raporturile esenţiali
generale, care orientează conceperea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; l
au un caracter obiectiv, deoarece sunt descoperite, formulate şi acţiond
conform realităţii şi necesităţilor acesteia, în afara conştiinţei educatorului şi a celui
care este educat, fiind independente de aceastia, orientând procesul de învăţămân)
concordanţă cu legile activităţii creierului, cu legile dezvoltării psihice
c) au un caracter algoritmic, deoarece se exprimă printr-un sistem de reguli, soluţii şi cerinţe,
ce se cer cunoscuie şi respctate pentru orientarea eficienta a procesului de învăţământ;
d) au un caracter dinamic, dco.neie semnificaţiile şi algoritmii lor nu sui elemente închise, ci
sunt elcmcnte Iegice, deschise înnoirilor, creativităţii,
5.3.1. Principiul intuiţiei sau unităţii dintre senzorial şi raţional;
Principiul intuiţiei exprimă necesitatea studierii obiectelor, fenomenelor şi ftrlor prin intermediul
simţurilor, care realizează cunoaşterea senzorială a realităţii ca punct de plecare şi de uşurare a
înţelegerii esenţialului realităţii, spre cunoaşterea logică, raţională, contribuind astfel la înfăptuirea
unităţii dintre senzorial şi raţional.
Abordarea ştiinţifico-didactică a principiului intuiţiei Principiul intuiţiei a apărut ca un demers
legic împotriva învăţării scolal învăţării mecanice, pe de rost. Principiul intuiţiei a corespuns
necesităţii psi dagogice a realizării unui învăţământ bazat pe înţelegere, legat de viaţă, realii
Realizând unitatea dintre cunoaşterea senzorială şi cea raţională, principiul intuiţiei nu înseamnă deci
rămânerea la treapta cunoaşterii senzoriale. El realizează treapta cunoaşterii senzoriale, pentru uşurarea
înţelegerii, pentru a ajunge Ia treapta dificilă, dar de mare importanţă pentru cunoaştere, trepta
învăţării logice (a cunoaşterii raţionale), bazată pe studierea elemente conexiunilor abstracte,
esenţiale şi generale, exprimate prin noţiuni, concepte, idei, teorii, principii etc. Principiul intuiţiei
face ca învăţarea să aibă la bază formarea unor percepţii şi reprezentări. Percepţiile şi reprezentările nu
sunt simple imagini (fotografii) j ale realităţii, ci ele sunt acte psihice de cunoaştere activă, de reflectare
cognitiv stau la baza realizării proceselor psihice ideatice sub forma noţiunilor, ideilor,
Principiul intuiţiei (al unităţii dintre senzorial şi raţional) se realizează prin îmbinarea materialului
didactic intuitiv - natural (obiecte, substanţe, si tehnice, procese, experienţe etc. la scara lor reală)
şi de substituţie ( modele, reprezentări grafice, mijloace audio-vizuale etc. - cu cuvântul, mijloace
logico-matematice, informatice etc.
Îmbinarea echilibrată a celor patru componente: imaginea,
cuvântul şi celor logico-matematice şi
informatice reprezintă esenţa intuiţiei ca bază pentru o în1 eficientă. Principiul intuiţiei are o pondere
de aplicare mai mare în şcoala prin gimnaziu, determinată de prezenţa mai activă a gândirii
concrete
5.3.2. Principiul legăturii teoriei cu practica.
Teoria este rezultatul reflectării abstracte, conceptuale a realităţii, sub formă de sisteme de informaţii sau
de cunoştinţe. Fiecare domeniu al realităţii a dezvoltat şi dezvoltă continuu teorii specifice, ceea ce a
dus la dezvoltarea diverselor ştiinţe din domeniile naturii, societăţii şi gândirii umane. Practica este
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rezultatul aplicării cunoştinţelor, obiectivate în tehnici, tehnologii, în priceperi şi deprinderi de
producere .
Principiul legării teoriei de practică exprimă necesitatea îmbinării (unirii) strânse a componentei ideatice a
învăţării - a actului de însuşire a cunoştinţelor teoretice cu componenta acţională, aplicativă, a învăţării,
adică cu actul de însuşire a cunoştinţelor practice sau de formare a priceperilor şi deprinderilor
practice.
Principiul legării teoriei de practică evidenţiază faptul că: practica este un izvor al teoriei şi
criteriul de verificare al acesteia, ea vitalizând şi valorificând teoria sub raport didactic, ea
transformă cunoştinţele în convingeri ştiinţifice; teoria (izvorîtă din practică, din investigaţii şi
deducţii ştiinţifice şi verificată de practică) vine în sprijinul practicii, al aplicării cunoştinţelor
(formării priceperilor şi deprinderilor oferindu-i eficienţă şi fundamentare ştiinţifică.
Contactul nemijlocit al studiilor cu realitatea, determinat de legitatea legării teoriei de
practică, contribuie la formarea multidimensională a personalităţii, integrând pe lângă calităţi
intelectuale şi profesionale, de dragoste fa adevăr, ştiinţă şi aplicabilitate şi alte genuri de
calităţi precum cele umane, afective, caracteriale, estetice, etice, juridice, ecologice, civicosociale etc., care le pot aşigura absolvenţilor şcolilor şi facultăţilor condiţiile integrării reale,
responsabile, şi eficiente în activitatea social-utilă, în viaţă.
Mijloace şi forme de realizare a principiului legării teoriei de practică: exemple, argumentări,
exerciţii, probleme în orele didactice etc., luate din producţie, proiectare, cercetare etc. - după
caz; activităţi didactice cu caracter aplicativ în laboratoare, cabinete, ateliere productive, de
proiectare, cercetare, şcolare sau din . întreprinderi (societăţi comerciale) etc.; activităţi în
cercuri de specialitate – cum sunt cele tehnico-ştiinţifice; abordarea de teme actuale sau de
perspectivă cu caracter aplicativ de cercetare-proiectare în cadrul proiectelor de an sau de
diplomă; vizite şi excursii didactice în unităţi de profil - productive, de proiectare, cercetare etc.;
vizite la muzee, expoziţii etc.
Reguli orientative pentru aplicarea eficientă a principiului legării de practică: atelierele,
cabinetele, laboratoarele cu caracter didactic şi din unităţi1 profil să fie dotate la nivelul cerinţelor
contemporane; condiţiile de lucru ,elevi (studenţi) să fie relativ asemănătoare cu cele din unităţile
moderne de Labotator (halate, salopete, norme de lucru, disciplina muncii, cooperarea şi răspunderea
personală etc.); activităţile aplicative ale elevilor (studenţilor) să aibă, pe cât posibil si un caracter util
(rezultatele activităţii să folosească la ceva - confecţionarea de material diddactic, producerea
unor bunuri folositoare, pregătirea unor activităţi didactice etc.); , activităţile practice au un
caracter util, atunci să se asigure şi cointeresarea elevilor. 4.3.3.Principiul însuşirii conştiente şi
active a cunoştinţelor exprimă necesitatea ca învăţarea (dobândirea cunoştinţelor)dăde facă cu ştiinţă,
să-ţi dai seama, să înţelegi semnificaţiile şi conexiunile abstracte, esenţiale şi generale ale obiectului
sau procesului studiat şi, în acest context, să depui un efort operaţional mental (de gândire) şi,
după caz, şi un efo rt acţionai, de aplicare a cunoştinţelor, adică să fii conştient şi activ în acelaşi
timp.
Însuşirea conştientă şi activă a cunoştinţelor determină anumite elemente mobilizatoare benefice
pentru învăţare, printre care evidenţiem: motivaţia favorabilă şisatisfacţia învăţării; credibilitatea
adevărurilor şi transformarea lor în convingeri si deprinderi ştiinţifice personale, deoarece leai înţeles şi ai operat în mod conştient cu ele; sporirea rezultatelor învăţării, oferind potenţialului
individual şanse de reuşită superioare, nu numai pentru asimilare (stocare) de informaţii, dar şi
pentru disponibilităţi de creaţie.
5.3.4. Principiul sistematizării si continuităţii cunoştinţelor
Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor exprimă necesitatea ca materia de studiu să fie
structurată în unităţi metodice (secvenţe de cunoştinţe esenţiale coerente), ordonate într-o succesiune
(continuitate) logică, ştiinţific pedagogică şi care să alcătuiască, în final, un sistem informaţional.
Principiul evidenţiază câteva caracteristici (semnificaţii): materia de studiu nu poate fi predată şi nici
înţeleasă de la început în mod global, în integritatea ei; de aceea este necesar efortul de divizare a
materiei de studiu în secvrnţr informaţionale coerente; succesiunea secvenţelor de studiu trebuie
făcută în ordine logică, fără întrerupere, adică să decurgă în mod firesc una din alta, ordine ştiinţifică,
adică să se completeze, şi într-o ordine pedagogică, aceea să asigure accesibilitatea secvenţelor
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informaţionale în succesiunea lor; sistemati: si continuitatea logică, ştiinţifică şi pedagogică elimină
situaţiile de predare-învăţare a unor cunoştinţe fragmentare, izolate, dezordonate, incoerente, care pot
produce goluri în cadrul materiei studiate şi lipsă de conexiuni ideatice şi axiologice, diminuând foarte
mult calitatea şi performanţele învăţării.
Regulile aplicării principiului sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor:
- secvenţele de cunoştinţe să aibă semnificaţii ideatice şi practice, coerente şi unitare, iar ordonarea lor
să conducă la conexiuni ştiinţifice, încât în final să poată determina sistemul de cunoştinţe, aşa cum ar fi
cazul în studiul unei mlunelte: importanţa maşinii; părţi constructive şi elemente de
automatizare;principii de funcţionare; metode de calcul şi metode de lucru (aplicaţii) etc.;Mintea cu
cunoştinţe fragmentare si neordonate - spunea pedagogul K. D. Uşinsky – seamănă cu o cămară plină,
dar în dezordine, în care găseşti ceva, doar din întâmplare. Mintea cu cunoştinţe fără conţinut (fără
semnificaţii ştiinţifice) seamănă cu o prăvălie în care există doar ambalaje cu etichete şi ordonate, iar
când le desfaci nu-ţi folosesc, deoarece sunt «goale»"',
- învăţarea să se facă ritmic, la intervale optime, asigurând păstrarea,restructurarea şi
reordonarea cunoştinţelor noi;
- sistematizarea şi continuitatea cunoştinţelor pot fi realizate fie prinţ demers liniar, care să adauge
mereu cunoştinţe noi, fie printrun demers concentric (în spirală), care să reia unele cunoştinţe pe un plan
superior, cu adăujirea de noi semnificaţii;
Structurarea sistemului de învăţământ şi documentele conţinutului învăţământului (plan, programe,
manuale etc.), activităţile didactice în ansamblul lor se bazează pe aplicarea principiului sistematizării şi
continuităţii cunoştinţelor.
5.3.5. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor sau respectării particularităţilor de vârstăexprimă necesitatea ca materia de studiu să fie vehiculată (transmisă şi asimilată) încât să fie
înţeleasă cu o anumită uşurinţă, corespunzător particularităţilor de vârstă (intelectuale, afective,
voluntare, acţionale) ale elevilor (studenţilor).
Acest principiu presupune a potrivi, în mod suplu si dinamic, încărcătura |cogniivă a conţinutului
învăţământului cu posibilităţile de înţelegere pe care le au elevii.
Accesibilitatea presupune îmbinarea eforturilor educatorilor de asigurare a înţelegerii , cu eforturile
personale ale elevilor (studenţilor) de a ajunge singuri la înţelegerea cunoştinţelor, oricât de
complexe şi dificile ar fi ele.
5.3.6. Principiul individualizării si diferenţierii învăţării -exprimă necesitatea , adaptării
(potrivirii) dinamice a încărcăturii cognitive şi acţionate a conţinuturilor şi a strategiilor instructiveducative, la particularităţile psihofizice ale fiecărui (student) şi, respectiv, la particularităţile
diferenţiate, relativ comune numai unor grupuri de elevi (studenţi), în vederea dezvoltării lor
integrale ca personal şi profesionalitate - care privesc pe elevii cu potenţial favorabil pentru
matematică, tehnică, artă ş.a.
Principiul urmăreşte să asigure unitatea dintre particular şi general în educaţie dintre obiect şi
subiect al educaţiei, dintre strategiile de educaţie de grup cu cele educaţie individuală.
Conform „Declaraţiei drepturilor omului" (ONU - 1948) „fiinţele umane au drepturi şi şanse
egale de dezvoltare şi manifestare". Este cunoscut faptul că fiinţele umane nu se nasc egal
înzestrate ca posibilităţi psihofizice şi că nu au condiţii identice de dezvoltare şi manifestare.
Orice fiinţă umană se naşte şi se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularităţi
psihofizice relativ comune, dar şi anumite particularităţi psihofizice, mai ales psihice deosebite,
particulare. Ideea optimistă că fiecare fiinţă umană este destinată să ajungă un succes, face ca
educatorii şi factorii de decizie socială şi educaţională să accepte concepţia potrivit căreia
inegalitatea psihofizică nu duce în mod automat şi fatal la inegalitatea şanselor, şi că tratarea
individuală şi diferenţiată a fiinţei umane poate să aducă contribuţii benefice în dezvoltarea
personalii, profesionalităţii.
Pedagogia contemporană admite atât existenţa unor particularităţi psihologice individuale ce
deosebesc, în mod evident, persoanele unele de altele, cât şi existenţa unor particularităţi
individuale, relativ comune unor grupe de persoane. Din această perspectivă obiectivă a apărui |
cipiul tratării individuale şi diferenţiate a elevilor (studenţilor).
Individualizarea
învăţării
(tratarea
individuală)
exprimă
necesitatea
de
a valorifica cât mai bine posibilităţile şi eforturile individuale, atât în cea ce
priveşte persoanele înzestrate, cât şi pe cele mai puţin înzestrate.
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In acest context, sunt folosite strategii de individualizte ca:
-sarcini instructivive individualizate;
-fişe de lucru individualizate;
- diferenţierea învăţării (tratarea diferenţiată);
Diferenţierea învăţării se realizează prin organizarea unor grade, profile|,secţii, instituţii şcolare sau
discipline şi activităţi deosebite, diversificate pe: şcoli, tipuri (profile), clase specializate de: fizicămatematică, informatică, de biologie, de chimie, economie, de artă, sanitare, pedagogice, educaţie,
discipline de învăţământ opţionale şi , teme (lucrări, proiecte etc.) opţionale sau facultative, ce
interesează anumite grupuri de elevi (studenţi) cu particularităţi individuale (aptitudini, interese etc.)
relativ asemănătoare; cercuri pe obiecte (ştiinţifice, tehnice, artistice etc.).
Reguli şi condiţii de aplicare eficientă a principiului individualizării şi învăţării:
-cunoaşterea cât mai completă a fiecărui elev (student),
- pentru un grup selectat (clasă, an de studiu), dar neomogen se poate folosi un conţinu de nivel
elevat pentru toate categoriile de elevi,- pentru persoanele cu particularităţ individuale şi
rezultate la î" văl ră relativ asemănătoare stabilite prin selecţie în cadrul concursurilor, pot fi
organizate grupe (clase, secţii ele.) diferenţiale cu conţinut adecvat nivelului de performanţă
dovedit
5.3.7 Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor-înseamnă învăţarea deplină sau
desăvârşită. realizărea unei finalităţi valoroase, elevate şi eficiente. Semnificaţii: cunoştinţe
profunde, care asigură formarea integrală şi eficientă a personalităţii , capacităţi elevate
intelectuale şi profesionale; fiabilitatea cunoştinţelor teoretice şi practice; integrare socioprofesională cu randament sporit, cu spirit de competiţie creativitate; evitarea alienării
profesionale şi a creativităţii etc.
Reguli şi condiţii de aplicare a principiului însuşirii temeinice a cunoşţintelor: conceperea
principiului ca un corolar (derivat concluziv nemijlocit) al tuturor principiilor didactice;
manifestarea celui care învaţă, treptat, în tot mai mare măsură şi ca subiect al predării-învăţării;
studiul ritmic şi repetarea conştientă, sistematic corectă şi activă a cunoştinţelor; îmbinarea
tehnicilor de învăţare frontală şi în echipă cu a tehnicilor de învăţare individuală, de autoinstruire
eficientă; asigurarea motivaţi învăţării în strânsă legătură cu anumite aspiraţii individuale,
profesionale şi sociale, manifestarea capacităţilor de autodepăsire a pregătirii intelectuale,
profesionale şi moral-civice; manifestarea capacităţilor si deprinderilor de autocontrol şi
evaluare cu implicarea fenomenului de feedback şi altele.
Întrebări pentru evaluare:
1. Cum explicaţi unitatea procesului instructiv-educativ?
2. Explicaţi funcţiile procesului instructiv-educativ.
3. Componentele informativ, formativ în ce constău ele?
4. Caracterizaţi principiile procesului instructiv-educativ.
Tema 6. Metodele de instruire – 2 ore.
Planul lecţiei
1. Clasificarea şi carectreristica metodelor de instruire.
2. Metodele organizării şi realizării activităţii cognitive (verbale, intuitive,practice-active,
reproductive,inductive şi deductive, etc.).
3. Metode de stimulare şi motivare a activităţii cognitive a elevilor.
4. Metodele de control şi autocontrol în instruire.
6.1. Clasificarea şi carectreristica metodelor de instruire.
Metoda-înseamna un mijloc de atingere a unui scop, o activitate reglementată într-un anumit fel.
Metoda de instruire este modul de activitate reglementată şi interdependentă a învăţătorului şi
elevilor (sistemul de căi, modalităţi, procedee, tehnici şi mijloaceadecvate de instruire), care
asigură soluţionarea sarcinilor instruirii,educaţiei şi dezvoltării în procesul educţional.
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Metodele de instruire sunt cele mai importante componente ale procesului de învăţămînt.Fără
metodele corespunzatoare ale activităţii este imposibil de a realiza scopurile şi sarcinile
învăţămîntului, de a obţine însuşirea de catre elevi a unui anumit conţinut.
În funcţie de principalele sarcini didactice , ce se realizează în etapa respectivă a învaţămîntului,
metodele se împart în metode de acumulare a cunoştinţelor ,de formare a principiilor şi
deprinderilor , de aplicare în practică a cunoştinţelor , de activitate creatoare, de fixare, de
verificare a cunoştinţelor , priceperilor şi deprinderilor.
În conformitate cu caracterul activităţii de cunoaştere a elevilor în vederea însuşirii conţinutului
învăţămîntului , se evidenţiază următoarele metode: explicativ-ilustrativă , reproductivă , metoda
expunerii problematizate , de cercetare parţială ori euristică şi cea de cercetare.
Se aplică tot mai des modalităţi de clasificare a metodelor de instruire in funcţie de izvoarele de
cunoştinţe şi fundamentările logice(N.M. Verzilin), în funcţie de izvoarele de cunoştinţe şi
niveluri de independenţă a elevilor în activitatea de învăţămînt.
La abordarea unitară se pot evidenţia trei mari grupe de metode de instruire:
1. Metode de organizare a procesului de cunoaştere a elevilor.
2. Metode de stimulare şi de motivare a activităţii de cunoaştere a elevilor.
3. Metode de control şi autocontrol asupra evidenţei activităţii de cunoaştere.
Fiecare din principalele grupe de metode poate fi subîmpărţită la rîndul ei în subgrupe şi metode
care intră în componenţa acestora.
În mod schematic metodele din prima grupă pot fi reprezentate în felul următor:
Metode de organizare şi de realizare a activităţii instructive şi de cunoaştere.
Metode verbale .
Metode inductive şi deductive.
Metode intuitive şi practice .
Metode reproductive şi de cercetare.
Metode de muncă independentă şi de muncă sub conducerea învăţătorului.
Metodele de stimulare şi de motivaţie a activităţii instructive şi de cunoaştere , avînd în
vedere existenţa a două mari grupe de metode, pot fi împărţite în metode de stimulare şi
motivaţie a interesului pentru învăţătură şi metode de stimulare şi motivaţia a simţului de datorie
şi de răspundere.
Metode de stimulare şi motivare a activităţii de cunoaştere.
Metode de stimulare şi motivaţie a interesului pentru învăţătură.
Metode de stimulare şi motivaţie a simţului de datorie şi raspundere pentru învăţătură.
Metode de control şi autocontrol în învăţămînt
Metode de control şi autocontrol oral
Metode de control şi autocontrol scris
Metode de control şi autocontrol practice şi de laborator.
După Bantaş se menţionează următoarele tipuri de metode:
a) Metode clasice (tradiţionale), cum ar fi: expunerea orală, conversaţia, demonstraţia intuitivă, lectura (studiul cu
cartea) etc.; acest tip de clasificare şi-a diminuat mult caracterul, deoarece toate aceste metode „vechi" si-au integrat
elemente noi , moderne, cum ar fi: dialogul, demonstraţia cu ajutorulmijloaceloraudio-vizuale, experimentul..
a) metode moderne, cum ar fi: descoperirea şi problematizarea, modelarea, simularea, cooperarea, asaltul de
idei, studiul de caz etc.; acest tip de clasificare avea acum 3-4 decenii; astăzi nu mai pot fi considerate „moderne", căci
s-au integrat ca metode normale, obişnuite în realizarea procesului de predare-învăţare; mai mult, unele dintre ele cum
sunt: modelarea, problematizarea etc. se foloseau într-o anumită pondere şi în trecut, fără să fie evidenţiate în mod
expres;metode de predare, care servesc mai mult actului comunicării din partea profesorului, cum ar fi
expunerea orală sub formă de prelegere, demonstraţia, conversaţia, evaluarea etc.
b) metode de învăţare, care servesc mai mult elevilor (studenţilor) în actul asimilării (dobândirii)
cunoştinţelor, cum ar fi: studiul cu cartea şi studiul individual, descoperirea, exerciţiul etc.;metode de predareînvăţare, cum ar fi predarea şi învăţarea în echipă, experimentul, asaltul de idei, simularea etc.
c) metode acţionale: experimentul, exerciţiul - prin rezolvări de probleme teoretice sauefectuareade
lucrăripractice înlaboratorşiatelier,conversaţia,instruireaasistată de calculator etc.
d) metode de cunoaştere (explorare) directă: observaţia, experimentul, studiulde caz;
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h) metode de cunoaştere (explorare) indirectă: demonstraţia intuitivă de substituţie, modelarea,
simularea etc.;
i) metode de evaluare - probele scrise, orale şi practice, testele docimologice, examinarea de către calculator etc.;
f) metode cu caracter de cercetare: observaţia, experimentul, convorbirea, chestionarul, metoda statistică matematică, analogia, inducţia, deducţia, asaltul de idei, studiul de caz etc.;
Sistemul metodelor de învăţământ:în sistemul metodologiei didactice sunt cuprinse
următoarele metode principale: Expunerea; Conversaţia; Demonstraţia; Modelarea;
Algoritmizarea; Problematizarea; Descoperirea; Studiul de caz; Cooperarea; Simularea;
Asaltul de idei (brainstorming-ul) şi sinectica; Studiul cu cartea (lectura) şi Exerciţiul.
6.2 Metode de organizare a activităţii instructive şi de cunoaştere.
Metode verbale:povestirea, convorbirea, prelegerea.
Povestirea: aceasta metodă presupune o expunere orală a conţinutului materialului de
învăţămînt, fără a fi întreruptă de întrebările puse elevilor. Sunt posibile cîteva forme de
povestire- povestirea introducere, povestirea expunere, povestirea încheere.
La aplicarea metodei povestirii se folosesc urmatoarele procedee metodice ca:
Expunere informaţiei, activizarea atenţiei, procedee de accelerare a memorizării, procedee logice
de comparaţie , confruntare evedinţiere a principalului.
Prelegerea didactică: presupune expunerea orală a unui material ce se deosebeşte printr-un
volum mai mare decît povestirea . Prelegerea ocupă de regulă întreaga lecţie. Pe parcursul
prelegerii se folosesc procedee de expunere orală a informaţiei de activizare a gîndirii
ascultătorilor . Prelegerea şi povestirea ocupă o economie de timp , contribuie activ la dirijarea
percepţiei materialului de către şcolari
Convorbirea: presupune o discuţie a profesorului cu elevii , organizata cu ajutorul unui sistem
bine chibzuit de întrebări, care treptat îi conduc pe elevi la însuşirea unui sistem de fapte, unei
noi noţiuni. Întrebările pentru convorbire trebuie să fie destul de cuprinzătoare pentru perceperea
integrală
Metode intuitive. Se împarte în două grupe mari:metode ilustrative şi demonstrative.
Metoda ilustrativă –presupune utilizarea unor materiale : afişe, tablouri...
Metoda demonstrativă-presupune demonstrarea unor aparate , experienţe, instalaţii tehnice.
Metode practice. Cuprind o gamă foarte largă de diferite forme de activitate a elevilor.Aici se
aplică următoarele procedee: prezentarea însărcinărilor ,planificarea îndeplenirii lor, reglarea şi
control. Printre metodele practice se numără şi exerciţiile care le îndeplinesc elevii cu aparate de
înregistrare sonoră şi de reproducere sonoră. Metodele practice se aplică într-o strînsă îmbinare
cu metodele verbale şi cele intuitive.
Metode inductive şi deductive: caracterizează o particularitate extrem de importantă –
capacitatea de a dezvălui logica mişcării conţinutului materialului de învăţămînt. Metoda
inductivă - această metodă rezolvă multe probleme de matematică şi fizică, mai ales atunci cînd
învăţătorul consideră necesar de a-i aduce independent pe elevi la însuşirea unei formule mai
generalizate.
Metoda deductivă - contribuie la studierea mai rapidă a materialului de învăţămînt, dezvoltă
mai activ gîndirea abstractă. Este destul de utilă la studierea materialului teoretic, la rezolvarea
unor probleme care cer ilucidarea urmărilor ce rezultă din unele teze mai generale.
Metode reproductive de problemă şi de cercetare.
Ele se evidenţiază pe baza aprecierii gradului de manifestare a spiritului creator activ în procesul
de cunoaştere a noţiunilor , fenomenelor şi legilor.
Metoda reproductivă - caracterul reproductiv al gîndirii presupune perceperea şi memorizarea
activă a informaţiei instructive, comunicate de învăţător sau de o altă sursă. Aplicarea acestor
mijloace este imposibilă fără utilizarea unor metode verbale , intuitive şi practice şi a proceselor
de învăţămînt care sunt o bază materială a acestor metode.
Metodele reproductive se aplică deosebit de eficient în cazurile cînd conţinutul materialului
didactic are un caracter informativ, prezintă o descrierea procedeelor de acţiuni practice, este de
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complex şi principal nou , pentru ca elevii sa poată efectua căutări de cunoaştere în mod
independent.
Pe baza metodelor reproductive se înfăptueşte de cele mai multe ori instruirea programată.
Aplicarea acestor metode duce la formarea procesului de însuşire a cunoştinţelor.
Metoda de problemă şi de cercetare - se aplică în procesul instruirii prin problematizare .
La folosirea metodelor de problemă şi de cercetare , învăţătorul utilizează următoarele procedee:
creează o situaţie de problemă, organizează discutarea colectivă a variantelor posibile pentru
soluţionarea situaţiei problematice, confirmă justeţea concluziilor , propune o însărcinare
problematică gata.
Una din metodele de învăţămînt prin problematizare este convorbirea euristică şi
problematizată de cercetare .În cardul ei , învăţătorul pune în faţa elevilor o serie de întrebări
succesive şi reciproc legate între ele, la care elevii , răspunzînd ; trebuie să-şi exprime
presupunerile , iar apoi să încerce a dovedi de sine stătător justeţea acestora.
În cazul acestor metode se aplică materialul ilustrativ nu pentru a activiza memorizarea, ci pentru
a pune sarcini experimentale, care creează nişte situaţii problematice la lecţie.
Metodele de problemă şi de cercetare se aplică în special cu scopul de a dezvolta deprinderi de
activitate creatoare, de învăţămînt şi de cunoaştere, ele contribuie la o însuşire mai conştientă şi
independentă a cunoştinţelor. Se mai aplică şi în cazurile cînd învăţătorul i-a pregătit pe elevi
pentru activitatea de soluţionare a unor situaţii problematice
Metodele de munca intependentă - se evidenţiază pe baza aprecierii gradului de independenţă a
elevilor la îndeplinirea activităţii instructive , precum şi a măsurii în care această activitate este
dirijată de către învăţător. Munca independentă se efectuează atît la propunerea şi sub
conducerea nemijlocită a învăţătorului, cît şi din propria iniţiativă a elevilor.
Ea se realizează la înfăptuirea celor mai variate forme de activitate didactice. Una din cele mai
răspîndite forme ale ei în condiţii şcolare este munca cu manualul şcolar , cu literatura de
referinţă. Prin utilizarea unor variate forme de muncă independentă trebuie de format la elevi
unele procedee generale pentru organizarea iraţională: priceperea de a-şi planifica raţional
această muncă , de a-şi trasa limpede sistemul de sarcini ale muncii viitoare, de a scoate la
inveală cauzele eşecurilor şi de a trasa căile pentru înlăturarea lor în munca viitoare.
5.3 Metodele de stimulare a activităţii de cunoaştere a elevilor.
Metodele de stimulare pot fi împărţite în două grupe mari. Prima cuprinde metode de formare a
unor interese de cunoaştere la elevi , a doua - metode îndreptate spre formarea sentimentului de
datorie şi răspundere în munca instructiv – educativă.
Metoda de formare a intereselor de cunoaştere.
Se caracterizează prin trei momente principale:
1. Printr-o emoţie pozitivă faţă de activitate
2. Prin prezenţa unui aspect cognitiv al acestei emoţii
3. Prin prezenţa unui motiv nemijlocit, care provine din activitate însăşi.
Printre principalele momente care caracterizează interesul este prezenţa laturii demonstrative ce
se manifestă în cunoaştere.
O preţioasă metodă de stimulare a interesului pentru învăţătură poate fi considerată metoda
jocului de cunoaştere, care se bazează pe crearea unor situaţii de joc în procesul instructiveducativ. Jocul se foloseşte ca mijloc de formare a interesului pentru învăţătură.
Printre metodele de stimulare şi motivaţie a învăţăturii se numără şi metoda de creare a unei
situaţii de discuţie cognitivă. Prin această metodă , profesorii folosesc în primul rînd faptele
istorice , evenimentele.Ca rezultat , elevii studiază cu mult interes evenimentul .
Metoda de stimulare a sentimentului de datorie şi răspundere pentru învăţătură.
Această metodă dă posibilitate elevilor să învingă dificultăţi .Metodele de datorie şi de
răspundere se formează pe baza aplicării unui grup întreg de metode şi procedee:
explicarea importanţei sociale şi personale a învăţăturii , înaintarea unor cerinţe , a căror
respectare înseamnă îndeplinirea de ei ‚ mustrări pentru a trezi o mai mare răspundere. E
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important de subliniat ca metodele şi procedeele de formare a datoriei şi răspunderii în
învăţătură se sprijină pe metodele de educaţie a elevilor.
5.4. Metodele de control şi autocontrol
Metodele de control oral – se realizează prin interogare individuală şi frontală. La interogarea
individuală învăţătorul pune elevului cîteva întrebări. Rîspunzînd la ele, elevul îşi demonstrează
nivelul însuşirii materialului de învăţămînt. La controlul frontal, învăţătorul alege o serie de
întrebări, legate în mod logic între ele, şi le pune în faţa clasei chemînd la răspuns pe unii sau pe
alţi elevi.
Metode de control scris - în procesul învăţăturii aceste metode presupun efectuarea unor lucrări
scrise de control , unor compuneri , dictări. Lucrările scrise de control , dictările pot fi atît de
scurtă durată, cît şi de lungă durată. Se pot efectua şi lucrări scrise sub forma unor probleme
grafice , prin schiţarea graficelor unor anumite procese.
Metodele controlului de laborator-acest tip de control este relativ nou în şcolile noastre. Ele se
efectuează cu o parte din elevi, în timp ce cealaltă parte face o lucrare scrisă. În lucrările de
laborator se include controlul priceperii elevului de a se folosi de diferite aparate de măsurare şi
altele.
Metodele de autocontrol – este o particularitate importantă actuale de perfecţionare a
controlului la şcoală, dezvoltarea la elevi a unor deprinderi de autocontrol privind gradul de
însuşire a materialului de învăţămînt , priceperea de a găsi în mod independent greşelile comise,
de a trasa căile de lichidare a lacunelor descoperite.
A vedea: Babanschii Iurii Konst, Pedagogie, 1986,
Bantaş Ioan, Pedagogie, ALL International, 2001,
Întrebări pentru autoevaluare:
1. Numiţi clasificarea generală a metodelor de instruire.
2. Caracteriăaţi metodele de organizare a activităţii de cunoaştere a elevilor.
3. Caracterizaţi metodele de motivare şi stimulare a activităţii de cunoaştere.
4. Caracterizaţi metodele de control şi autocntrol.
Tema 7. Formele de organizare a procesului instructiv.2 ore.
Planul lecţiei:
1. Lecţia – forma de bază.Tipologia şi structura lectiilor.
2. Proiectarea didactică.Mijloacele de instruire.
7.1. Lecţia – forma de bază.Tipologia şi structura lectiilor
Organizarea si proiectarea procesului de învăţământ
Toate activităţile socio-umane, deci şi cele didactice, pentru a fi realizate la ni superioare de
calitate, performanţă şi eficienţă implică, în mod necesar, organizarea şi proiectarea lor.
Organizarea reprezintă acţiunea complexă de asigurare ordonată, raţională, înţeleasă, coerentă
şi eficientă a activităţilor didactice.
Proiectarea reprezintă acţiunea complexă de concepere anticipată a modelelor activităţilor
didactice în funcţie de care vor fi îndeplinite componentele procesului de învăţământ,
obiectivele, conţinuturile, strategiile, evaluarea.
Organizarea şi proiectarea se condiţionează reciproc, implicând şi o abordare managerială capabilă să asigure adoptarea unor decizii didactice optime şi să realizeze microprocesele
educaţionale. Ele necesită aplicarea (respectarea) unor norme ( principii, criterii etc.), care le
oferă o anumită certitudine în reuşita actului didactic. Ele nu sunt însă sisteme închise, ci sunt
sisteme didactice dinamice, care permit maleabilitate, flexibilitate, adaptabilitate si creativitate,
asigurând rezolvarea adecvată şi cu succes a unor situaţii aleatorii, determinate de varietatea şi
evoluţia nivelui de pregătire, a stărilor psihice şi relaţionale ale elevilor.
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Direcţiile principale ale organizării si proiectării procesului de învăţămînt:
timpul (durata) de desfăşurare a procesului de învăţământ pe cicluri de studii, anual, semestrial,
săptămânal, zilnic şi pe fiecare oră didactică (lecţie);
obiectivele operaţionale si pedagogice ale fiecărei discipline pe părţi, capitole, teme şi pe fiecare
activitate didactică;
conţinutul învăţământului (curriculum) selectat pe grupe de discipline, cicluri de studii, clase (ani
de studiu), profile, specializări, discipline pe părţi, capitole, teme şi pe fiecare activitate
didactică (lecţie);
strategiile didactice: mijloacele didactice, metodele de învăţămînt, forme de activitate didactică
etc.
Modurile de organizare şi desfăşurare ale activităţilor didactice: frontal, pe echipe, individual;
Evaluarea rezultatelor şcolare şi realizarea feedback-ului didactic etc.
Evoluţia formelor (sistemelor) de organizare şi proiectare procesului de învăţământ
Din antichitate si până la renaştere - organizarea procesului de învăţămînt a avut un
caracter preponderent individualizat, profesorul şi elevul ne manifestînd forme deosebite de
organizare si proiectare didactică
Renaşterea şi epoca modernă, caracterizate prin dezvoltarea treptată a forţelor de producţie, a
comerţului, tiparului, manufacturii, industriei, ştiinţei şi culturii etc. au determinat apariţia
unor variate sisteme de organizare si proiectare ale activităţii de instruire a tinerelor generaţii,
care ofereau posibilitatea instruirii unui număr mai mare de copii şi tineri, în variante de instruire
diverse - frontale, pe echipe şi individuale.
Aceste sisteme au determinat noi si diverse caracteristici ale procesului de învăţănînt, unele dintre
acestea menţinându-se, în anumite limite, până astăzi, cxum este sistemul de organizare şi
proiectare pe clase si lecţii cu componente ca: planurile de învăţământ, ciclu de studiu, an şcolar,
semestru, examene, vacanţe etc.; orarii şcolare, grupuri şcolare omogene - clase, ani de studii,
lecţii etc.; : si manuale şcolare si altele.
Sisteme de organizare a procesului de învăţământ:
Sistemul monitorial, denumit şi Bell-Lancaster, după numele iniţiatorilor (secolele
XVIII-XIX); elevii mai mari, denumiţi monitori, conduceau procesul de învăţământ,
desigur,îndrumaţi de profesori.
Sistemul herbartian, după numele pedagogului german I. Fr. Herbart, secolul al XlX-lea.
Era o variantă a sistemului de învăţământ pe clase şi lecţii, bazat pe disciplină didactică. El avea
la bază 4 trepte de instruire: claritatea -comunicarea cunoştinţelor; asocierea - îmbinarea
cunoştinţelor însuşite; sistemul – formularea concluziilor şi generalizărilor şi metoda aplicarea cunoştinţelor.
Sistemul (metoda) proiectelor, iniţiat de W. H. Kilpatrik, în SUA, secolul al XlX-lea. Elevii
rezolvau individual sau în echipă anumite teme sau proiecte alese de ei, profesorul având rol de
consultant - consilier.
Sistemul de laborator sau Dalton , SUA . Elevii rezolvau individual sau în echipă anumite
teme sau proiecte alese de ei, profesorul având rol de consultant - consilier.
Sistemul centrelor de interes, iniţiat de mcduul, pt-diigogul şi psihologul belgian Ovide
Decroly în secolul XIX-XX. în locul studierii unor discipline de învilţamftnt,elevii studiau
anumite teme complexe, teme care-i interesau, cum ar fi: hrana, îmbrăcămintea, munca şe apărrea
împotriva primejdiei, în cadrul cărora îşi însuşeau cunoştinţe variate de limbă, chimie,
matematică, fizică, istorie, biologie etc. Este sistemul care a reprezentat „educaţia modernă", ce
încerca să aplice principiul „pentru viaţă", prin viaţă.
Sistemul Mannenheim, înfiinţat în oraşul german Mannenheim de pedagogul german Jozef
A. Sickinger (secolul XIX); el susţinea subordonarea materialului de învăţat şi posiln asimilare
ale elevilor, organizării de clase separate după nivelul intelectual: supradolaţ, normali si
subnormali.
Sistemul tutorial - apărut în Anglia în secolul al XX-lea, urmărea să îmbine învăţămîntul
individualizat cu cel în echipe mici (2-6 tineri), profesorului revenindu-i rolul de îndrumător,
consultant (consilier). Săptămânal se organizau l -2 şedinţe de circa 2 ore de lucru cu profesorul
în care tinerii studioşi susţineau referate, însoţite de dezbateri.
Sistemul modular, dezvoltat în secolul al XX-lea; materia de studiu este împărţită în (module)
relativ scurte, ce sunt studiate teoretic şi practic, în mod individual, de tinerii ,profesorul având
rol de consultant - consilier.
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Sistemul Dottrens, iniţiat de pedagogul elveţian Robert Dottrens, în secolul al XX-lea, un sistem
de învăţământ individualizat, prin fişe: de dezvoltare, de recuperare etc.
Sisteme alternative, alături de sistemul de învăţământ pe clase şi lecţii, care se baza pe
educaţia liberă, independentă, a elevilor, în care profesorul asigură, îndeosebi, condiţiile şi
mijloacele pentru autoeducaţie. Printre acestea se pot menţiona şi: Freinet, aplicat în secolul al
XX-lea în Franţa de pedagogul Celestin Freinet, susţinător al „Şcolii noi sau progresive‖
Montessori, aplicat în Italia în secolul al XX-lea de către pedagogul şi medicul Măria Montessori şi
Waldorf, aplicat din secolul al XX-lea în Germania.
Sistemul de învăţământ (de predare-învăţare) pe clase şi lecţii.
Acest sistem de organizare a procesului de învăţământ a apărut în Europa în secolul al XVI-lea.
Fondator al sistemului de învăţământ pe clase şi lecţii este pedagogul Jan Amos Comenius Komensky, în secolul al XVII-lea, în lucrarea sa „Didactica magna".
Trăsăturile de bază:
-organizarea elevilor în grupe de 25-30 ,denumite clase.;
-durata bine determinată, 4 ani în fiecare ciclu de studii; 4 ani şcoala primară; 5 ani gimnaziul şi 3 ani
liceul. şcolile profesionale, de ucenici şi postliceale, durata este variabilă între1-3 ani, în luncţie de
complexitatea meseriei.
-Şcolarizarea, sub aspectul conţinuturilor de studiu, este fundamentată de planurile de
învăţământ şi programele analitice. Planurile de învăţământ , durata studiilor, specializarea,
organizarea şcolară pe semestre, disciplini, activităţile didactice şi numărul de ore repartizate,
perioadele şi modalităţile de evaluare, vacanţele şcolare etc.
- Activitatea didactică se desfăşoară după un orar stabilit pe baza planului pe un semestru sau an
şcolar. -Activitatea săptămânală prevăzută de 5 zile (a fost de 6 zile); ziua şcolară este în medie
de 6 ore (la şcoala (casele primare--10), iar ora şcolară în medie de 50 minute, cu pauze (recreaţii)
între ore 10 minute.
-Activităţile bilaterale şi interactive în învăţământul preuniversitar sunt desfăşurate de profesor şi
elevi, pe durata de circa 50 minute, în care se vehiculează conţinuturi de specialitate, legate de anumite
teme, având obiective de comunicare, fixare, aplicare sau evaluare, care s-au denumit lecţii. De aici
sistemul de învăţământ pe clase şi lecţii.
Avem următoarea clasificare a tipurilor de lecţie:
Lecţia de comunicare şi însuşire a cunoştinţelor noi;
Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor;
Lecţia de consolidare şi sistematizare;
Lecţia de verificare şi apreciere a cunoştinţelor
Lecţia de aplicaţii practice, de dezvoltare a funcţiilor de acţiune sau de transfer;
Lecţia complexă sua mixtă.
Lecţia de creaţie ;
Lecţia de atitudine;
Trăsăturile caracteristice:
Lecţia de comunicare şi însuşire a cunoştinţelor are ca notă esenţială concentrarea activităţii
didactice în direcţia însuşirii unor cunoştinţe, de către elevi şi dezvoltarea, pe această bază, a
capacităţilor mintale, operaţionale. Comunicarea cunoştinţelor ce urmează a fi însuşite constituie
un moment al lecţiei, „un eveniment‖ cu cea mai mare pondere în fizionomia ei structurală.
Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor sau „tipul lecţiei de muncă independentă‖
este caracterizată prin ponderea mare, însemnată, a activităţii elevilor în contextul activităţii
didactice. Activitatea independentă a elevilor este destinată realizării învăţării „acţionale‖.În
jurul ei se concentrează momentele lecţie: amintirea , reactualizarea cunoştinţelor necesare
acţiunii practice, demonstrarea modului de execuţie, activitatea elevilor şi analiza rezultatelor
activităţii lor. Ca variante, acest tip de lecţie îşi asociază: lecţia de efectuare a unor exerciţii
aplicative, specifice fiecărui obiect de învăţămînt, lecţia de efectuare a unor lucrări de laborator,
lecţia de creaţie etc., în care sînt implicate metode diferite.
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Lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor are ca obiectiv fundamental fixarea şi
consolidarea cunoştinţelor dobîndite, prin cuprinderea lor în structuri logice mai cuprinzătoare.
Recapitularea conduce spre formarea unor idei generale, situate la nivel de principii, şi
favorizează cel de al doilea tip de transfer al învăţării: transferul principiilor şi atitudinilor. Ca
variantă de exprimare concretă, lecţia de recapitulare poate fi: de sinteză, la sfîrşit de capitol, de
trimestru, de an şcolar, fiecare caracterizată prin utilizarea unei metodologii specifice; de
recapitulare pe baza unui referat, de recapitulare şi sistematizare cu ajutorul fişelor, textului
programat.
Lecţia de verificare şi apreciere a cunoştinţelor are ca obiectiv fundamental: controlul şi
evaluarea randamentului şcolar, cantitativ şi calitativ, informativ şi formativ, dar şi operaţional,
în fizionomia ei structural-didactică, verificarea, ca etapă, moment, ocupînd locul central.
Variantele ei sînt adecvate metodelor de evaluare. Deci verificarea se realizează prin chestionare
orală, scrisă, prin lucrări practice, cu ajutorul testelor ş.a. tipul de verificare determinînd tipul de
variantă de lecţie.
Lecţia mixtă, ale cărei obiective multiple-comunicare, sistematizare, fixare, verificare, specifice,
cu deosebire, celorlalte tipuri de lecţie, sînt realizate, relativ în aceaşi măsură, ca „evenimentele‖
instruirii. În fizionomia structurală a lecţiei mixte se pot menţiona următoarele momente,
„evenimente‖: momentul organizatoric; controlul cunoştinţelor însuşite şi aprecierea lor;
pregătirea elevilor pentru înţelegerea noilor cunoştinţe; comunicarea şi asimilarea noilor
cunoştinţe, în contextul interacţiunii cognitive, comunicaţionale, profesor-elev şi dezvoltarea
capacităţilor mentale, psihice, afective, motivaţionale; fixarea cunoştinţelor prin reluarea
esenţialului din ceea ce s-a comunicat, prin exerciţii de aplicare, prin sistematizare şi integrare în
structurile cognitive existente; conexiunea inversă, nu ca etapă, moment, realizat pe tot parcursul
desfăşurării actului didactic.
Lecţia mixtă răspunde cerinţei de „flexibilizare‖ structurală prin variabilile sale, declanşate de
metodele şi mijloacele utilizate, de modul de organizare a activităţii instructiv-educativ.
Prezentarea formelor de organizare a procesului de învăţămînt, pe lecţii şi pe clase, evoluţia lor
în timp, ameliorarea lor, toate au relevat necesitatea lecţiei, ca forma fundamentală, de bază,
organizată, perenă, de neînlocuit. Însă, cu toată importanţa ei pentru realizarea instruirii, tratate
de pedagogie, manuale, cărţi de specialitate, practica, toate evidenţiază şi alte forme de
organizare a instruirii. Ele nu pot înlocui lecţia, dar o însoţesc în mod necesar.
Dintre acestea pot fi menţionate:
Excursiile didactice, vizitele didactice, cu diferite forme de realizare- în, natură, în unităţi
culturale etc., introductive, de comunicare a cunoştinţelor şi finale.
Activităţi extradidactice, destinate tot instruirii, legate de procesul de învăţămînt, precum
cercurile de elevi, consultaţiile, vizitele şi excursiile, manifestările culturale etc. Însă lecţia
rămîne „forma funcţională cea mai viabilă şi concludentă a activităţii didactice‖.
1,2. Lecţia ca formă importantă de organizare si desfăşurare a activităţii didactice
Obiectivele importante ale lecţiei
a) stabileşte, în mod sistematic, modulele (secvenţele) informaţionale pentru fiecare capitol sau
temă, în concordanţă cu prevederile programei analitice;
b) îmbină, în mod adecvat, raţional şi eficient, modul de activitate didactică cu cele în
echipă si individual, dezvoltând spiritul loial de competiţie lectuală şi profesională al elevilor;
c) îmbină, în mod adecvat şi eficient, pregătirea teoretică cu cea practică şi
cercetare ştiinţifică, în funcţie de disciplinele şi profilele (specializările) învăilanţului, asigurând varietatea tipurilor de activităţi didactice;
d) asigură dezvoltarea şi manifestarea capacităţilor şi aptitudinilor generale
speciale (profesionale), dinamizând spiritul de observaţie şi participarea activă,
idependentă si creativă; contribuie la formarea calităţilor cognitive şi socio-profesionale necesare
integrării cu randament a absolvenţilor învăţământului în viaţa social-utilă, la adaptarea lor
flexibilă la schimbările socio-profesionale determinate de societatea civilă şi economia liberă, de
progresul social.
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Proiectul lecţiei mixte (combinate)
Date generale:
- Şcoala de aplicaţie: Liceul___________
- Clasa: XI
- Profesorul metodician: „x" ;
- Disciplina de învăţământ: Elemente de ________
- Tema (titlul sau subiectul lecţiei):____________- Tipul de lecţie: mixtă (combinată);
- Durata lecţiei: 45 minute;
- Data predării: „y";
- Numele studentului practicant: „z".
2. Obiective operaţionale:
1. Să definească________
2. Să
cunoască__________
3. Să inţelegă_____________
4. Să cunoască cauzele care înlătură caracterul infracţional (penal) al fapt*
3. Obiectivele formativ-educative
01. Să dezvolte imaginaţia, gândirea şi priceperea de analiză juridică a infracţiy
4. Strategii didactice:
Mijloace didactice:expunerea, prelegerea), conversaţia, demonstraţia,problematizarea etc. Moduri de lucru cu elevii: frontal, în echipă sau individual, după caz.
Surse rse informaţionale (bibliografie):
B. Structura şi desfăşurarea lecţiei
I. Momentul organizatoric (2-3 minute)
Se face prezenţa, fie prin strigarea catalogului de către profesor, fie prin zentarea elevilor
absenţi de către elevul de serviciu (şeful clasei), consemnâns absenţele în catalog; se rezolvă
eventualele probleme extradidactice apărute, etaileşte liniştea şi se captează atenţia necesară
începerii în condiţii favorat lecţiei.
II.
Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă (10-15 minute).
Tema de verificat: „
_______________________a) Controlul temei rezolvate de elevi acasă, dacă este cazul. Acesta se
fiice prin sondaj, iar dacă sunt mai mulţi elevi care n-au efectuat-o, se face verificarea
în clasă, cu îndrumările necesare din partea profesorului.
b) Verificarea propriu-zisă a cunoştinţelor. Ea se poate face pe baza
Întrebărilor,rezolvarea exerciţiilor sau printr-un extemporal, după caz.
c) Legătura cu cunoştinţele anterioare (reactualizarea)
III. Comunicarea noilor cunoştinţe (25-30 minute- „Predarea noilor cunoştinţe",în cadrul lecţiei
mixte ponderea cea mai mare.
Această etapă începe cu anunţarea titlului temei,
Urmează predarea conţinutului temei noi, pe puncte şi subpuncte, într-o logică şi pedagogică,
cu toate datele importante pe care este necesar să leînsuşească elevii.
Fixarea noilor cunoştinţe şi feedback-ul (5-8 minute)
- Se realizează prin întrebări sau (şi) probleme. întrebări (repetitive şi de gândire) privind:
în proiectul de lecţie, întrebările (şi exerciţiile - dacă este cazul) este bine să fiefixate aşa cum vor fi
ele prezentate elevilor.
Dacă în timpul etapei de comunicare a noilor cunoştinţe predarea-învăţarea a avut i caracter activparticipativ (interactiv), ceea ce se recomandă ca fiind benefic pentru văţare, fixarea noilor cunoştinţe
poate fi mult mai restrânsă, iar timpul rămas la llspoziţie poate fi fructificat pentru noi informaţii sau
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discuţii (dezbateri) de profil, care ,i gesc orizontul cunoaşterii elevilor şi le dezvoltă capacităţile intelectuale
sau acţionale.
Tema pentru acasă (circa 3 minute)
Se pot da unele probleme (sau exerciţii) din culegeri de probleme sau se pot concepe de către
profesor unele probleme (exerciţii), atunci când tema permite aceasta.
Dacă suntem la etapa fixării cunoştinţelor şi ne dăm seama că nu poate termina
rezolvarea unei probleme, se întrerupe activitatea didactică cu ea,si se dă problema respectivă
ca temă pentru acasă, eventual împreună cu probleme. „Golul de timp" nu este alarmant, căci
înseamnă că au fost îndeplinite acţiunele proiectate ale lecţiei, şi a mai rămas timp disponibil
apărut sub formă,.gol de timp" care trebuie folosit. Pentru aceasta profesorul îşi va programa
proiectul de lecţie sau într-o fişă anexă un supliment de informaţii sau de exerciţii (probleme),
care vor umple „golul de timp".
Pot fi utilizate:
l. Fişe de fixare, consolidare sau sinteză a cunoştinţelor- cuprind întrebări, probleme (exerciţii)
la care elevii trebuie să răspună respectiv:să le rezolve, folosind notiţele de la ore, manualul sau
alte materiale.Analiza rezultatelor la astfel de fişe oferă posibilitatea implementării fenomenului de
feedback (conexiune inversă) prin care se pot completa cunoştinţele,se pot face unele corecţii
pentru mai buna înţelegere şi însuşire a cunoştinţelor.
2. Fişele de dezvoltare. Ele cuprind întrebări şi probleme (exerciţii) de o complexitate mai mare
şi de niveluri mai ridicate, ce se cer rezolvate, elevilor recomandându-li se şi o bibliografie
suplimentară. Rezolvarea lor determină sporirea performanţelor învăţătură a elevilor buni şi foarte
buni şi, mai ales a celor supradotaţi.
3. Fişe de recuperare. Ele cuprind întrebări şi probleme (exerciţii), însoţite de explicaţii
(îndrumări) informaţionale care să îi ajute pe elevii care au avut dificultăţi la învăţătură (rămaşi mai
în urmă la învăţătură).
4. Fişe de laborator (lucrări practice). Ele sunt specifice unor discipline de
•învăţământ care au şi un caracter acţionai (practic). Ele cuprind anumite aplicaţii,
| însoţite de materiale şi de îndrumări de lucru, care să conducă la formarea priceperilor
de aplicarea cunoştinţelor în domeniul de specialitate, dezvoltându-le, după caz, şi capacităţile de
investigaţie experimentală.
Alte tipuri de lecţii. Structură schematică:
Lecţii de comunicare a noilor cunoştinţe
I.Momentul organizatoric (2-3 minute)
II.Reactualizarea cunoştinţelor (2-3 minute)
III. Comunicarea noilor cunoştinţe (circa 40 minute)
IV.Fixarea noilor cunoştinţe şi realizarea feedback-ului (4-5 minute)
V. Tema pentru acasă (2-3 minute).
Acest tip de lecţie se proiectează, îndeosebi, pentru temele ce necesită o prezenj mai extinsă şi mai
profundă, datorită atât importanţei lor, cât şi a unor dificultâţi de abordare.
Lecţii de fixare si consolidare a cunoştinţelor
I. Momentul organizatoric (2-3 minute)
II. Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor (circa 40 minute)
III. Concluzii şi realizarea feedback-ului (5-6 minute)
IV. Tema pentru acasă (2-3 minute)
Aceste lecţii se proiectează după un sistem de lecţii legate între ele prin temq| generală,
îndeosebi după un capitol.
Lecţii de recapitulare, sistematizare si sinteză a cunoştinţelor
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I. Moment organizatoric (2-3 minute)
II. Recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunoştinţelor (circa 40 minut
III. Concluzii şi realizarea feedback-ului (5-6 minute)
IV. Tema pentru acasă (2-3 minute)
Asemenea lecţii se proiectează după un sistem de capitole (părţi) ale disciplinii de învăţământ si
la sfârşitul predării disciplinei respective.
Lecţii de evaluare orală a cunoştinţelor
I Moment organizatoric (2-3 minute)
I1 Verificarea cunoştinţelor elevilor (35-40 minute)
I11 Notarea elevilor, concluzii şi realizarea feedback-ului (5-6 minute)
l V Tema pentru acasă (2-3 minute)
| Lecţii de evaluare a priceperilor şi deprinderilor practice
l Momentul organizatoric (5-6 minute)
II. Efectuarea probei de control practică (40 minute)
III. Aprecieri, concluzii, feedback (5 minute)
Lecţii de evaluare scrisă a cunoştinţelor
I. Momentul organizatoric (2-3 minute)
II. Efectuarea lucrării scrise (tezei) - circa 45 minute.
lecţiile de evaluare scrisă reprezintă o continuare a evaluării curente, ele având obiective
controlul şi aprecierea cunoştinţelor complexe şi de sinteză ale tuturor realizându-se, îndeosebi,
la sfârşitul semestrelor. Lecţiile de evaluare, spre deosebire de evaluarea curentă, se anunţă
elevilor, dându-li-se unele liumări de studiu. Rezultatele lecţiilor de evaluare a priceperilor şi
deprinderilor, mai ales când se finalizează prin anumite produse şi ale lecţiilor de evaluare.
Lecţie mixtă de instruire practică în atelierul şcoală
Instruirea practică în atelierul sau laboratorul-şcoală poate folosi tipuri variate lecţii: de
demonstrare, de exerciţii (formare a priceperilor şi deprinderilor practice si de evaluare practică.
Se prezintă modelul de lecţie mixtă de instruire practică.. Durata lecţiei de instruire practică este
de 5-6 ore
Mijloace de învăţământ. Conţinut şi importanţă
Mijloacele de învăţământ sunt instrumente sau complexe instrumentale menite a facilita
transmiterea unor cunoştinţe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziţii, realizarea unor
aplicaţii practice în cadrul procesului instructiv-edu-cativ.
Instrumentalizarea acţiunilor ce prezidează activitatea paideutică vine în întâmpinarea
optimizării procesului de învăţământ, a redimensionării raportului dintre latura verbalistă şi cea
acţional-productivă a practicii didactice, în acelaşi timp, mijloacele de învăţământ (mai ales cele
audio-vizuale) facilitează punerea în contact a elevilor cu obiecte şi fenomene mai greu
accesibile perceperii directe, cu procese intime, cu aspecte ale realităţii rare sau greu sesizabile,
care nu pot fi desluşite decât prin prelucrări sofisticate, cu ajutorul unor tehnici şi instrumente
speciale. Mijloacele de învăţământ au nu numai o funcţie pur informativă, de facilitare a
transmiterii unor cunoştinţe, dar deţin şi virtuţi formative, familiarizându-i pe elevi cu mânuirea,
selectarea şi semnificarea unor instrumente indispensabile pentru descrierea şi înţelegerea a noi
aspecte sau dimensiuni ale realităţii. Mijloacele de învăţământ solicită şi sprijină operaţiile
gândirii, stimulează căutarea şi cercetarea, afectează pozitiv imaginaţia şi creativitatea elevilor.
Totodată, ele îi sensibilizează către anumite probleme, stârnindu-le curiozitatea şi motivându-i, în
plus, în defrişarea a noi teritorii cognitive. Prin armonizarea acestora în cadrul lecţiilor, prin
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aportul lor la concretizarea design-\\\\ instruc-ţional şi chiar prin formele lor estetice, mijloacele
de învăţământ pot favoriza cultivarea simţului echilibrului şi frumosului, chiar dacă, în acest context,
se concretizează doar un aspect al frumosului, cel purtat de tehnică (Creţu, lonescu, 1982).
Mijloacele de învăţământ se pot grupa în două mari categorii:
a. mijloace de învăţământ ce cuprind mesaj didactic ;
b. mijloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice.
în prima categorie se pot include următoarele mijloace:
• obiecte naturale, originale (animale vii sau conservate, ierbare, insectare,
diorame, acvarii e te.);
• obiecte substitutive, funcţionale şi acţionale (machete, mulaje, modele etc.);
• suporturi figurative şi grafice (hărţi, planşe iconice, albume fotografice, pa
nouri etc.);
• sau mijloace simbolico-raţionale (tabele cu formule, planşe cu litere, cuvinte etc., scheme
structurale funcţionale etc.);
• mijloace tehnice audio-vizuale (diapozitive, filme, discuri, benzi audio şi/ sau video etc.).
Printre mijloacele de învăţământ care favorizează transmiterea informaţiilor didactice, se pot
enumera următoarele :
• instrumente, aparate şi instalaţii de laborator;
• echipamente tehnice pentru ateliere ;
• instrumente muzicale şi aparate sportive;
• maşini de instruit şi calculatoare electronice;
• jocuri didactice (obiectuale, electrotehnice, electronice);
• simulatoare didactice, instalaţii pentru laboratoare fonice etc.
Gruparea mijloacelor de învăţământ în cele două categorii este relativă, în fond, mijloacele
care cuprind mesaj didactic se constituie simultan şi în suporturi pentru facilitarea transmisiei,
după cum şi suporturile (mediile) înseşi induc, direct sau indirect, mesaje educaţionale.
Clasificarea de mai sus s-a făcut plecând de la funcţiile dominante, la un moment dat, ce concură
la sublinierea identităţii şi a rolului jucat de un anumit mijloc de învăţământ, în afară de cele două
grupe de mijloace, şi-au făcut apariţia mijloacele de măsurare a rezultatelor învăţării, care ajută la
evaluarea randamentului şcolar în unele circumstanţe educative.
Mijloacele de învăţământ se dovedesc a fi utile în măsura în care sunt integrate organic în
contextul lecţiilor şi li se imprimă o finalitate explicit pedagogică, fără supralicitări sau exagerări.
Nu trebuie uitat faptul că forma (de expunere, de prezentare a cunoştinţelor) nu se poate substitui
în nici un caz fondului (conţinutului educativ propriu-zis), iar mijloacele de învăţământ nu pot
înlocui niciodată actul predării, în care rolul principal, în coordonarea şi supravegherea acestuia,
îl joacă profesorul. De aceea, orice apel la mijloacele audio-vizuale va pune în balanţă o serie de
avantaje şi dezavantaje, ce trebuie conştientizate de fiecare cadru didactic. Printre avantaje,
menţionăm următoarele: aceste mijloace tehnice suplimentează explicaţiile verbale, oferindu-le
un anumit suport vizibil, intuitiv, îi familiarizează pe elevi cu o realitate mai greu sau total
inaccesibilă pe o cale directă, provoacă şi susţin interese şi motivaţii cognitive, consolidează
cunoştinţe şi abilităţi, eficientizează folosirea timpului de instruire. Referitor la dezavantaje, trebuie
să precizăm că mijloacele audio-vizuale predispun la o anumită standardizare şi uniformizare a
perceperii şi interpretării realităţii, îmbie la receptare pasivă, produc, uneori, exagerări şi
denaturări ale fenomenelor etalate, contribuind la formarea unor imagini artificiale despre
orizontul existenţial.
Stabilirea şi integrarea mijloacelor'de învăţământ se realizează prin racordarea permanentă a
acestora la obiectivele instruirii, la conţinuturile concrete ale lecţiilor, la metodele şi procedeele
didactice. Eficienţa utilizării mijloacelor de învăţământ ţine de inspiraţia şi experienţa didactică a
profesorului.
Întrebări pentru autoevaluare:
1. Numiţi tipologia lecţiilor.
2. Explicţi etapele esenţiale ale lecţiei mixte.
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3. Numiţi elementele de bază ale unui proiect didactic al lecţiei.
4. Care sunt şi cum se utilizează mijloacele de învăţămînt?
5. Prezentaţi un proiect didactic.
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Tema 8. Evaluarea. 2ore.
Planul lecţiei
1. Evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi deprinderilor elevilor.Importanţa educativă şi
instructivă a evaluării.
2. Tipurile şi formele evaluării.
Conceptul de evaluare a cunoştinţelor şi de docimologie
Termeni de evaluare a cunoştinţelor: examinare, estimare, verificare (control), apreciere, notare
etc.
Etimologic: lat. examen - cântărire, probă, control, verificare şi apreciere, examen, examinare;
fr. evaluation - control, verificare, apreciere, estimare şi evaluare; engl. examination, -estimation, verifîcation, control, appreciation şi evaluation (assessment) - examinare, estimare,
apreciere, evaluare; lat. concursus - confruntare, întâlnire, conflict, competiţie.
Evaluarea (examinarea) cunoştinţelor este actul didactic complex, integrat , care asigură
evidenţierea atât a cantităţii cunoştinţelor dobândite cât şi a calităţii lor, care priveşte valoarea
(nivelul, perfotmanţele şi eficienţa) acestora la un moment dat - în mod curent, periodic, oferind
soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare.
Docimologia - ştiinţa examinării (evaluării) cunoştinţelor.
Pentru fundamentarea ştiinţifică, pentru ridicarea calităţii şi eficienţei evaluării, pentru asigurarea
corectitudinii şi obiectivitătii acesteia, începând cu deceniul al 3-lea al secolului al XX-lea (din l
922) s-a declanşat o acţiune de orientare şi cercetare a actului de evaluare, fapt ce a dus la
apariţia si dezvoltarea unei ştiinţe a evaluării (examinării), care a fost denumită docimologie.
Termenul a fost luat din limba greacă: dokime - probă, cântărire, examen; dokimazo - examinez.,
mod de examinare; logos – ştiinţă.
Evaluarea a fost mult timp considerată ca o metodă de învăţământ de control apreciere a
cunoştinţelor la anumite intervale de timp - semestriale, anuale sauj nale (bilanţ) - la terminarea
unui ciclul de studii. Astăzi, ea este considerată ca act didactic complex, integrat întregului
proces de învăţământ, în cadrul căreia acţionează principiul feedback-ului.
Componentele sau operaţiile evaluării cunoştinţelor:
Evaluarea implică trei componente sau operaţii interdependente
interacţiune): a) controlul (verificarea); b) aprecierea şi c) notarea.
a) Controlul (verificarea) este operaţiunea de constatare de către profesor,de calculator a
volumului şi calităţii cunoştinţelor teoretice şi practice dobândit elev.
b) Aprecierea este operaţiunea de estimarea (evidenţierea) valorii, nivelulţ performanţelor
cunoştinţelor (dobândite) de elev (student).
c) Notarea este operaţiunea de măsurare şi validare a rezultatelor preglătirii elevului , în urma
controlului şi aprecierii, care se obiectivează anumite senine (coduri sau simboluri)
convenţionale, denumite note. Nota reprezintă un indicator sintetic, cantitativ şi calitativ, al
performanţelor obţinute de elelv.
Funcţiile evaluării
Evaluarea realizează următoarele funcţii: a) educativă; b) selectivă si cofl ţională; c) diagnostică
şi prognostică; d) cibernetică; c) social economică.
a) Funcţia educativă- stimulează obţinerea de noi performanţe a elevului.
b) Funcţia selectivă- asigură ierarhizarea şi clasificarea elevilor sub raport valoric şi al
performanţilor în cadrul grupului.
c) Funcţiile diagnostică şi prognostică -evidenţiază valoarea, nivelul şi performanţele pregătirii
elevului la un moment dat - semestru, an şcolar, terminarea unui ciclu de studii etc.
Funcţia prognostică - pe baza analizei datelor oferite de diagnoză, în comparaţie cu obiectivele
şi cerinţele documentelor şcolare (plan de învăţământ, progpamă analitică, manual, predarea
profesorului etc.), prevede nivelul şi performanţele pe care ar putea să le obţină elevul în etapa
următoare de pregătire.
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d) Funcţia cibernetică sau de feedback (de reglaj şi autoregla]). Analizând finalităţile
învăţământului - rezultatele pregătirii elevului, evidenţiate în apreciere şi notare, deci a ieşirilor,
din care se stabileşte mărimea de corectare a întrărilor, se stipulează optimizarea procesului de
predare-învăţare, aplicându-se principiul feedback-ului.
e) Funcţia social-economică -se referă şi evidenţiază eficienţa învăţământului în planul macrosocio-economic, care influenţează hotărârile luărilor de decizie privind dezvoltarea şi
perfecţionarea învăţământului, în funcţie de valoarea şi calitatea „produsului" şcolii - „omul
pregătit prin studii", care asigură „omului pregătit la locul potrivit", desigur, pe bază de concurs.
. Notarea
Sisteme convenţionale de notare
a) Prin cifre (5-20 trepte): cu 5 trepte - de la 1-5, în ţările C.S.I. etc.; cu 6 tred de la 1-6, în
Germania, Elveţia, Bulgaria; cu 7 trepte - de la 1-7, în Suedia, Norvegia! 10 trepte - de la 1-10, în
România, Finlanda şi alte ţări; cu 13 trepte - de la 1-13J Danemarca; cu 20 trepte - de la 1-20, în
Franţa şi România - pentru perfecţionareal medicilor; în România a fost aplicat sistemul de la l 20 în învăţământul superior înainte de cel de-al doilea război mondial, notele de promovare fiind
de la 12 în sus.
b) Prin calificative: foarte bine, echivalentul notelor de 9 şi 10; bine echivalentul notelor de 7 si
8; suficient (satisfăcător), echivalentul notelor de 6- 5; insuficient (nesatisfăcător), echivalentul
notelor de la l la 4.
c) Prin litere (notare literală): 6-7 litere (a - g), în Anglia etc.
d) Prin sistem binar: admis sau respins: se practică la anumite prob perfecţionarea cadrelor
didactice (inspecţia specială), la proba practică; în ufl concursuri şi la unele probe - cum sunt
colocviile etc.
e) Cu bile colorate: albe - foarte bine; roşii - suficient; negre - insuficicril|
f) Cu aprecieri în limba latină: „Magna cum laude" (cu mare laudă) -1 foarte bine; „cum laude"
(cu laudă) - pentru bine.
g) Cu diplomă de merit: la bacalaureat şi la absolvirea învăţământului superior etc. Sistemele cu
un număr redus de trepte (binar, cu bile colorate, cu 4 califici cu puţine cifre etc.) sunt dificil de
convertit în sistemele cu multe trepte (de K 20); ele înlătură ierarhizarea mai precisă a valorilor şi
nu sunt stimulative (cort tive) pentru elevi.
h) în sistemul de evaluare se aplică şi creditele transferabile, care sunt recunoscute atât în
instituţia de învăţământ respectivă, cât şi în instituţiile de învăţătură din ţară şi din străinătate.
Caracteristicile notării corecte
a) obiectivitate: exactitate, precizie, corectitudine, responsabilitate şi tentă docimologică;
b) validitate (valabilitate): nota acordată să corespundă poziţiei (treptei) ierarhice din sistemul de
notare (cu cifre, calificative etc.);
c) fidelitate (constanţă): nota acordată de un exaimnator se mentine la oricare alt examinator,
dacă ar reface evaluarea.
Criterii do evaluare exigentă, corectă şi obiectivă.
a) luarea în consideraţie a cantităţii şi calităţii cunoştinţelor dobândite, în comparaţie cu
cantitatea şi calitatea celor prevăzute de documentele şcolare, de bibliografia recomandată şi de
predarea profesorului, şi în coordonanţă cu obiectivele operaţionale;
b) luarea în consideraţie a calităţilor şi performanţelor capacităţilor intelectuale şi profesionale după caz, manifestate în abordarea diversă a problemelor, aşa cum sunt calităţile şi performanţele
memoriei, gândirii - îndeosebi creative,imaginaţiei, spiritul de observaţie, spiritului critic etc.;
c) luarea în consideraţie a greşelilor, îndeosebi a gravităţii acestora, gravitatea Ideterminându-se
în corelaţie cu primul criteriu („a");
d) luarea în consideraţie a rezultatelor pregătirii pe parcursul semestrului /anului şcolar, în cazul
în care frecvenţa este obligatorie; desigur, în situaţia [frecvenţei facultative acest criteriu nu mai
poate fi aplicat;
e) luarea în consideraţie a rezultatelor verificărilor (probelor de evaluare) l din timpul
semestrelor, la extemporale, teze, probe de control etc.
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f) Conţinuturi de specialitate pentru evaluare - conform programelor analitice şi criterii de
exigenţe de evaluare egale, corecte şi obiective. Pe toate treptele învăţământului - de la şcoala
primară şi până la doctorat inclusiv, la toate genurile de evaluare - admitere, concursuri, examene
de licenţă sau de diplomă, susţinere de teze de doctorat etc. şi la toate formele de evaluare-orale,
scrise, practice, sub formă de discuţii etc. trebuie respectate, cu stricteţe, adevărul, cinstea,
corectitudinea şi obiectivitatea, fără nici o discriminare. Evaluarea trebuie să convingă de
corectitudine şi obiectivitate pe toţi cei examinaţi şi să-i ierarhizeze pe aceştia în funcţie de
nivelul, calitatea şi performanţele reale ale pregătirii lor. Evaluarea trebuie să evite, cu
desăvârşire, părtinirea, influenţele (intervenţiile) şi relaţiile neprincipiale, deoarece ele vizază
grav calitatea şi eficienţa evaluării. De asemenea, evaluarea trebuie să înlăture grava situaţie
ascunsă, nedreaptă şi în afara eticii şi chiar a legii de a asigura dinainte pe candidaţi de reuşită.
Acordarea (stabilirea) notelor
Acordarea (stabilirea) notelor: se pot acorda bonificaţii de până la 50 sutimi, notele finale să fie
note întregi, fără minusuri şi plusuri etc.
Notarea subiectivă
Fenomene (situaţii) extradocimologice ce conduc la o notare subiectivi trebuie înlăturate din
actul evaluării:
a) Fenomenul „halo" - remarcat de Ed. Thorndike - SUA, care în engleal seamnă iradiere; în
cazul evaluării înseamnă iradiere (influenţare) negativă asupra notării, cum ar fi notele mici la
alte discipline, influenţează negativ acordarea de note mai mici decât le merită la o altă
disciplină; notele mai mari la alte discipline influenţează negativ să dai note mai mari decât le
merită la altă disciplină; amicia sau antipatia pot influenţa la acordarea notelor mai mari (la
amiciţie) sau mici (la antipatie).
b) Fenomenul de contrast: elev (student) bun şi elev (student) slab; elev student) cuminte şi elev
(student) cu abateri şi alte situaţii menţionate si la fenomenul „halo". Evaluarea corectă,
obiectivă cere: dacă elevul hun nu slie, să i se acorde nota ce o merită; dacă elevul slab ştie, să i
se acorde nota pe care o merită.
c) Fenomenul (de prezicere)-elevul x va lua 10, elevul y va lua 2.
Numai situaţia concretă, pregătirea dovedită la examinare, cu aplicarea criteriilor de notare
corectă, sunt elemente care ne conduc să dăm nota. Prezicerea (preconceperea) unei notări ne
denaturează modul de gândire şi acţiune docimologică şi ne determină la o apreciere şi o notare
subiectivă.
d) Fenomenul „de ordine". Notarea poate fi influenţată negativ de fenomenul de ordine, astfel că
unii profesori sunt exigenţi într-o anumită parte a zilei (dimineaţa, la prânz, seara) sau într-o
anumită parte a semestrului sau a anului şcolar sau universitar; profesorii trebuie să dovedească
constanţă în exigenţele de evaluare pe tot timpul zilei, semestrului sau anului şcolar (universitar).
e) Stabilirea nivelului mediu al clasei ca punct de referinţă în evaluare denaturează concepţia
docimologică şi duce la subiectivitate, în evaluare se porneşte de la nivelul cel mai înalt al
programei şi în funcţie de acesta se fac bare-murile de verificare, apreciere şi notare, aceasta
asigurând o ierarhizare obiectivă a elevilor pe scara de notare.
f) Referitor la raportul dintre evaluarea cunoştinţelor şi comportarea elevilor (studenţilor). La
stabilirea notelor pentru cunoştinţe nu se iau în considerare
Liptele comportamentale ale elevilor (studenţilor), decât numai în cazul copiatului
, (furtului de cunoştinţe), când, aşa cum s-a arătat, se acordă nota l (unu) în şcoli sau se
declară repetent- în învăţământul superior. Pentru comportare există nota la purtare
in şcoli, si sancţiuni în şcoli şi facultăţi - conform prevederilor regulamentelor
şcolare şi cartei universitare.
g) Evitarea „furtului" de cunoştinţe, în învăţământul cu frecvenţă şi în cel cu frecvenţă redusă, în
mod corect nu se admite „furtul" de cunoştinţe (copiatul, suflatul etc.).
el putând fi evitat, după caz, constatat şi sancţionat, datorită evaluării directe , faţă în faţă a
profesorului cu examinatul. Această cerinţă trebuie îndeplinită şi in învăţământul la distanţă.
Categorii probabile de profesori examinatori
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în mod convenţional, profesorii examinatori s-ar putea clasifica în trei categcrii în funcţie de
pregătirea docimologică, după gradul de exigenţă şi după atitudine comportamentul docimologic.
în funcţie de pregătirea docimologică
De pregătirea examinatorilor se ocupă ramura docimologiei - dokimastika. l fesorii pot să se afle
în una din ipostazele docimologice: a) examinatori învc datorită funcţiei didactice (dokimastes),
dar fără să dovedească calităţi docili logice - de obicei aceştia nu au pregătire pe această linie şi
b) examinatori învi datorită funcţiei didactice obţinute, dar care se dovedesc apţi pentru examin
(dokimastikos), de obicei aceştia au pregătire (experienţă pozitivă) în domeniu, dove calităţi de:
specialist, pedagog, psiholog, deontolog şi, îndeosebi, de docimolog.
După gradul de exigenţă în notare
a) Examinatori foarte severi sau foarte exigenţi, la care notele mici predomină..
b) Examinatori normal-exigenţi
c) Examinatori indulgenţi.. La aceştia predomină notele mari.
Indulgenţa nu este bună şi nici corectă, căci dezinformează elevul, în final elevul devine
delăsător, crezând că este bine pregătit.
Atitudinea şi comportamentul docimologic
b) Examinatori egocentrici, autoritarişti. Aceştia nu sunt parteneri ai actul didactic şi se
manifestă astfel: vor să se afirme, să domine, să se facă respectaţi cu orii preţ, să ajungă de temut
chiar, creând, uneori, tensiuni negative şi conflicte bazatei bănuieli (suspiciuni), pe tracasări,
ameninţări şi chiar invective adresate examinaţii! ei vor să se ştie despre ei că sunt cei mai severi,
din generaţie în generaţie, astfel făcândul afirmaţii de genul: dacă treci la aceasta, atunci poţi
termina cu bine şcoala sau facultal.Nu trebuie să avem astfel de atitudini şi comportamente
egocentrice şi autoritari căci denaturăm desfăşurarea şi rezultatele evaluării, iar uneori
îndepărtăm tinerii i anumită disciplină de învăţământ, îi demobilizăm sau le formăm repulsie.
c) Examinatori de tip uman, optimişti: se implică în actul examinării, trăinl ei rezultatele acestuia
(tristeţea sau bucuria, după caz); ei nu uită etapa când au fol ei elevi (studenţi), retranspunânduse în această ipostază, fiind mereu tineri - îndeosi spiritual, ceea ce-i face să înţeleagă corect
tinerii; sunt optimişti şi au încrederi posibilităţile intelectuale şi practice ale acestora; atunci când
acesta dovedeşte j gătire bună şi foarte bună, se bucură, îl felicită şi-i urează noi succese; atunci i
dovedeşte o pregătire mai slabă, consideră aceasta un incident, îl încurajează, îl syâ şi îi doreşte
să depăşească momentul dificil, având încredere că va obţine rezul bune, dacă va învăţa serios;
examinarea se desfăşoară într-un climat exigent, destins, fără tensiuni şi tracasări; vocea,
intensitatea ei, mimica şi pantomir favorizează desfăşurarea normală, optimistă a examinării; la
unele neclarităţi, dilici ale elevilor (studenţilor) manifestă înţelegere, răbdare, iar la nevoie
asigură sr fără a deveni indulgent, fără a face rabat, menţinând exigenţa normală; asen
examinatori asigură un feedback normal, un reglaj şi autoreglaj corespunz Astfel de examinatori
să tindem să devenim.
Autoevaluarea (autocontrolul şi autoaprecierea)
Evaluarea obiectivă, corectă, responsabilă, competentă trebuie să dezvolte capacităţile elevilor
(studenţilor) de autoevaluare. Acest deziderat se realizează atunci când elevii (studenţii) sunt
conştienţi de calitatea cunoştinţelor lor, de nivelul şi performanţelor obţinute, de capacităţile
„Aprecierea făcută de profesor şi interiorizată prin explicaţii acoperitoare de către elev (student)
- remarca acad. Vasile Pavelcu - devine autoapreciere. Importanţa acesteia creşte prin efectele
asupra (...) efortului elevului. Nota profesorului are funcţia de control, iar controlul admis şi
interiorizat de elev devine autocontrol." (Vasile Pavelcu. „Principii de docimologie. Introducere
în ştiinţa examinării.", E.D.P., Bucureşti, 1968, pagina 48).
Evaluarea cunoştinţelor teoretico-aplicative şi a calităţilor personalităţii devine performantă,
competitivă şi eficientă, atunci cînd notarea este justă, obiectivă, competitivă şi echitabilă în
toate situaţiile în care manifestă. Astfel, o notă de zece acordată de oricare profesor examinator
la anumită disciplină, din oricare şcoală (facultate sau colegiu), indiferent de localitate
municipiu, oraş, comună sau sat - este relativ egală ca performanţă, calitate cu aceeaşi notă de
zece acordată de oricare profesor, la aceeaşi discilină de studiu şi acelaşi grad (profil) de
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învăţământ de prestigiu pe ţară. O astfel de evaluare a cunoştinţelor personalităţii poate fi luată în
considerare la admiterea în sistemul superior de învăţământ, poate oferi şanse relativ egale la un
concurs profesional , poate să asigure recunoaşterea, fără reţineri, a diplomelor de studiu, pe plan
intern, Internaţional. Genul acesta de evaluare trebuie să se regăsească şi în sistemul de credite
transferabile, în acest context, şi autoevaluarea poate dobândi valenţe superioare, devenind un act
eficient de autoreglaj, de autodepăşire şi de autoselecţionare.
Evaluarea nu trebuie să fie un act străin (sau secret) procesului de predare-Ivuţare, în nici o
formă de învăţământ - cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă sau- elevii (studenţii, cursanţii,în
general) trebuie familiarizaţi din timp cu conţinutul şi exigenţele evaluării, prin exerciţii
pregătitoare.
Sistemul de credite transferabil - scopul asigurării cooperării si transparenţei interuniversitare
europene- „European Credit Transfer System‖.
7.2. Tipurile şi formele evaluării
Forme de evaluare
Formele de evaluare determinate de perioada de studiu
Forme de evaluare determinate de procedeele de efectuare
a) Evaluare (ascultare) orală: evaluarea curentă, examene, concursuri; avantaje - nu există
baremuri controlabile, putându-se strecura subiecţivita pot apărea inhibiţia, intimidarea; nu se
pot recorecta răspunsurile - s-ar putea recorecta în cazul în care ar fi înregistrate pe video-casete
etc.; avantaje – pentru profesor: poate pune întrebări suplimentare; - pentru elev: i se pot pune
întrebări ajutătoare etc.
b) Evaluare scrisă (teze, probe de control, alte lucrări scrise) - avânt dezavantaje: elevul nu
este tracasat, tensionat si poate lucra independent, existând baremuri şi punctaje, pot fi mai
obiective la corectare; ceea ce scrie răm se pot recorecta (poate fi avantaj şi dezavantaj pentru
elev - student); probele se tradiţionale au numai 2-3 subiecte, ceea ce nu oferă cunoaşterea
pregătirii materii; se poate copia, în anumite condiţii, situaţie ce se cere prevenită.
Printre formele de evaluare scrisă, neanunţate, de dimensiuni mai reduse, sunt şi extemporalele,
care privesc verificarea cunoştinţelor la tema predată în lecţia precedentă.
Lucrările scrise oferă posibilitatea evaluării şi realizării feedback-ului pentru toţi elevii, într-un
timp relativ scurt. Probele scrise pot fi revăzute şi; recitite, pentru asigurarea obiectivitătii, fie din
iniţiativa profesorului, definitivarea notelor, fie la cererea (contestaţia).Alte forme de evaluare
cum sunt: admiterile (concursurile), examen de capacitate, de bacalaureat, de licenţă, de diplomă
c) Evaluarea practică: probe practice de laborator, atelier la disciplinele ol rimental-aplicative,
la anumite profile de învăţământ tehnic, medical, econof pedagogic etc.
d) Evaluarea sub formă de examene: are rolul de a asigura promovarea la disciplină, a unui an
şcolar (universitar) sau a unui ciclu de învăţământ.
e) Concursuri: sunt examene de selecţie a valorilor.
Alte forme de evaluare a cunoştinţelor
a) Testele docimologice (grilele): (engl. test - probă) sunt modalităţi scrise, care conţin 50-60
întrebări (chestiuni sau itemuri), la care se dau răspunsuri, dterminându-se cele corecte cu
ajutorul grilei.
Răspunsurile pot fi: binare: da sau nu; alegerea din mai multe răspunsuri din care numai unul
este corect; construite de elev (student). Avantaje: chestiuni din întreaga materie; baremuri
(punctaje şi grile), care duc la o corectare mai rapidă şi mai obiectivă. Dezavantaje:
fragmentează materia şi înlătură verificarea capacităţii de sinteză; le pot cunoaşte dinainte - mai
ales cele bazate pe grile, ceea ce trebuie evitat.
b) Evaluări sub formă de discuţii orale, libere, pe baza unei tematici dinainte. Avantaj: oferă
elevului (studentului) posibilitatea de a se exprima degajat; dezavantaj: dificultate în apreciere şi
notare, neputându-se realiza baremuri, poate apărea subiectivitatea aprecierii; este necesar să se
înregistreze contribuţia fiecăruia.
c) Evaluări cu ajutorul mijloacelor electronice - calculatoare; pe baza unor (nomograme de
evaluare, dispozitivele electronice compară şi apreciază cu note cunoştinţele; dezavantaj:
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subiectivitatea se poate menţine, dar se asigură aceeaşi rigoritate (severitate) şi corectitudine
pentru toţi examinaţii, în raport cu programa de evaluare; avantaj: egalitate în apreciere şi notare
pentru toţi examinaţii; diferenţierea (ierarhizarea) valorilor mai obiectivă decât în evaluarea
tradiţională;
d) Evaluarea (corectarea mai ales) de tip „Delphi": evaluare (corectare) în echipă, |n general,
pentru probele scrise şi, după caz, practice: avantaje: un grup de evaluatori [de cea. 11 experţi)
elimină în mare măsură subiectivitatea; dezavantaje: durează foarte mult timp, mai ales la
concursuri cu mulţi candidaţi. Metoda „Delphi" ca soluţie amplificată aplicată în învăţământul
superior: 2 experţi (corectori) care evaluează ln mod independent lucrările scrise (practice); l
expert (supracorector) -în cazul decalajului maimic de un punct între primii 2 corectori;
contestaţiile adesea duc la obţinerea unei note mai mici, datorită exigenţei corectorilor; se pot
uneori obţine şi note mai mari.
c) Evaluarea prin media şi mijloacele informatice.
Tematicele şi probele de verificare pot fi transmise prin mass media - radio, televiziune, telefon
mobil şi, mai ales, calculator conectat la Internet. Este necesar să -i găsească mijloacele de a
asigura corectitudinea şi obiectivitatea evaluării, evitând îmihiectivitatea;
Întrebări pentru autoevaluare:
1. Evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi deprinderilor elevilor.
2. Importanţa educativă şi instructivă a evaluării.
3. Tipurile şi formele evaluări
Tema 9. Procesul de educaţie – 2 ore
Plan:
1. Noţiuni generale.
2. Funcţiile educaţiei.
3. Finalităţile educaţiei. Ideal, scop şi obiective educaţionale .
9.1. Noţiuni generale.
Similar termenului grecesc paideia, romanii foloseau institutio, iar francezii, mai târziu,
l`éducation. Acesta din urmă provenea din cuvintele latineşti educo-educare = a creşte, a hrăni, a
forma, a instrui; educatio = creştere, hrănire, formare; educo- ěducere = a scoate din, a ridica, a
conduce către…Termenul este întâlnit în limba franceză în secolul XVI. Pe parcursul timpului,
educaţiei i s-au dat mai multe definiţii, care au încercat să surprindă esenţa şi complexitatea
fenomenului. Astăzi, termenul ―educaţie‖ are o largă circulaţie mondială, fiind unanim acceptată
în ceea ce este esenţa ei. Cu semnificaţie similară, dar nu identică, se folosesc în prezent
sintagme precum: formarea, modelarea, cultivarea personalităţii. Deoarece demersurile de
definire a educaţiei au fost foarte numeroase, şi se poate anticipa şi pe viitor multiplicarea lor,
vom încerca să surprindem elementele esenţiale care permit însuşirea conceptului în
complexitatea fenomenologică a realităţii pe care o desemnează.
Educaţia este un fenomen existenţial, o formă de manifestare a realităţii socio-umane.
Inerentă vieţii sociale, educaţia este o realitate acţională direct perceptibilă mai ales la nivelul
întâlnirii dintre generaţii, este cognoscibilă din urmele lăsate de istoria civilizaţiilor (documente,
instituţii şi nu numai) şi logic deductibilă în abordarea sistemică a evoluţiei societăţii în care
există diferenţe mari de potenţial de cunoaştere ce tind, legic, către echilibru. Echilibrarea
continuă se realizează într-un proces comunicaţional – schimb de informaţii – şi se supune
legilor acestuia. Educaţia ţine de natura socială a comunităţilor umane. Educaţia este o formă de
acţiune umană practică, efectivă care poate fi analizată prin prisma modelului acţiunii umane
practice elaborat de Tadeus Kotarbinschi (1976) structurat după cum urmează: PRAXISUL =
AGENTUL + OBIECTUL ACŢIUNII + SITUAŢIA + REALIZAREA Altfel spus, educaţia este
o desfăşurare practică (praxisul); ea rezultă din interacţiunea unui subiect individual sau colectiv
care o iniţiază ştiind ce urmăreşte a obţine (agentul acţiunii) cu un alt subiect individual sau
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colectiv (obiect al acţiunii), se desfăşoară într-un context organizat (situaţia) şi produce anumite
rezultate, în principal modificări la nivelul sistemului psiho-comportamental al celui educat
(realizarea). Anticiparea rezultatelor conferă caracter conştient acestei acţiuni; ea orientează
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prin care rezultatele pot fi produse. Particularitatea
acţiunii educaţionale în raport cu acţiunea umană în general, constă în următoarele fapte: acţiunea educaţională este în esenţă o relaţie socială între două entităţi de natură subiectivă care
urmăreşte realizarea unui scop cunoscut ambilor parteneri, dar în măsură diferită; - relaţia are un
caracter activ şi creativ prin faptul că fiecare (profesor, elev) reacţionează la manifestările
celuilalt conform propriei identităţi; - realizarea practicii educative este o permanentă intervenţie
deliberată în evoluţia unei personalităţi. Precizăm din această etapă de definire a educaţiei faptul
că modificările produse neintenţionat la nivelul unei personalităţi sunt efecte de creştere şi/sau
evoluţie într-un anumit mediu dat, numai schimbările rezultate dintr-un demers anticipat cel
puţin la nivelul rezultatelor aşteptate dacă nu şi a modului de realizare sunt efecte ale acţiunii
educative. Natura subiectivă a obiectului acţiunii educative ne determină să evităm utilizarea
termenilor definiţi de praxiologie şi să le înlocuim cu termenii de ―educator‖ (părinte, profesor,
formator, mentor) pentru agentul acţiunii şi cel de ―educat‖ (copil, adolescent, tânăr; elev,
student, cursant ş.a.) pentru obiectul acţiunii educative. Termenul de acţiune presupune prin
definiţie existenţa unui scop, reprezentat pe plan mintal de subiectul acţiunii, scop ce se
urmăreşte a fi realizat prin succesiunea de operaţii concrete sau mentale de către partenerii
acţiunii.
Educaţia este o acţiune conştientă, specific umană prin faptul că are un motiv voluntar – intenţia
de a induce o modificare la nivelul sistemului de personalitate al celui educat - şi urmăreşte un
scop bine definit – precizează conţinutul sporului de cunoaştere (teoretică sau practică), a
eficienţei acţionale şi/sau modificarea atitudinală ce urmează a fi indus/e. Partenerii acţiunii
educative coparticipă la realizarea scopului pe măsura capacităţilor proprii de conştientizare şi
înţelegere a finalităţii urmărite. Educatorul ştie ce urmăreşte a obţine la nivelul sistemului psihocomportamental al educatului, educatul înţelege (pe măsura vârstei şi a particularităţilor
individuale) şi acceptă modificările propuse de educator, îşi însuşeşte, parţial sau integral, scopul
propus ca parte a propriului sistem motivaţional. A urmări scopuri ascunse educatului sau altele
decât cele declarate nu înseamnă educaţie ci manipulare, acţiune corelată educaţiei dar etic
indezirabilă. Intenţia de a realiza un anumit scop presupune capacitatea de a anticipa –
capacitate specific umană, dependentă de potenţialul de conceptualizare, de verbalizare.
Capacităţi specific umane sunt implicate în cvasitotalitatea proceselor pe care le presupune
educaţia: selectarea conştientă a valorilor ce urmează a fi transmise, definirea rezultatelor
parţiale prin care devine realizabil scopul urmărit, judecarea (evaluarea) evoluţiei transformărilor
produse, elaborarea variantelor de programe prin care devine realizabil scopul urmărit,
anticiparea efectelor pe termen lung a schimbărilor produse la nivelul personalităţii ş.a.
Caracteristicile enumerate permit precizarea genului proxim în definirea acţiunii educative ca
fiind un demers socio-uman complex de intervenţie modelatoare în evoluţia persoanei; dacă ne
oprim la acest nivel de definire, nu diferenţiem acţiunea educativă de alte acţiuni intreprinse cu
acelaşi scop generic, precum cele medicale ori juridice de exemplu. Acţiunile educative se
particularizează în raport cu celelalte acţiuni sociale prin specificitatea scopului urmărit dar şi
cea a modalităţilor de realizare al acestuia.
Educaţia este o formă de activitate umană, de mare complexitate alcătuită din ansamblul
acţiunilor educative intreprinse în cadrul unei societăţi definite. Activitatea educativă se
realizează prin confluenţa activă şi interdependentă a rezultatelor produse de surse educogene
diferite, care acţionează în acelaşi timp (familie, şcoală, club sportiv ş.a.) sau în momente diferite
ale evoluţiei ontogenetice a persoanei (sugar, preşcolar, licean, student). Caracteristicile
educaţiei ca activitate complexă sunt prezentate mai jos. Caracterul social al educaţiei este dată
de interdependenţa şi corelaţiile ce se stabilesc între educaţie şi societate. Educaţia are menirea
de a favoriza dezvoltarea individualului prin intermediul socialului şi a socialului prin
intermediul individualului. Fiecare persoană, fiecare comunitatebeneficiază de educaţie şi
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generează la rândul ei potenţial educativ: fiecare membru al societăţii, în fiecare moment al
existenţei sale poartă efectele educaţiei de care a avut parte şi acţionează în consecinţă; fiecare
persoană contribuie la educarea celorlalţi, direct sau indirect: educă explicit în roluri profesionale
sau parentale, produce cunoştinţe noi, produce mijloace de stocare sau transmitere de cunoştinţe,
realizează spaţii destinate educaţiei, alimentează baza financiară necesară educaţiei, stimulează
educaţia. Dependenţa societăţii de educaţie face ca eficienţa şi calitatea morală a unei generaţii
să fie explicabilă inclusiv prin calitatea educaţiei de care a avut parte. Dependenţa educaţiei de
societate generează sisteme educaţionale distincte marcate mai ales de valorile societăţii
respective; istoria educaţiei cunoaşte câteva asemenea sisteme din antichitate – cel spartan sau
cel atenian – ori mai noi – sistemul sociocentric sau sistemul antropocentric, umanist. •
Caracterul axiologic presupune ca fundamentarea actului educativ să se facă în funcţie de ceea ce
este semnificativ în dezvoltarea persoanei şi a societăţii căreia îi aparţine. Demersul educativ
tinde către realizarea idealului educaţional care exprimă aşteptările societăţii faţă de fiecare
dintre membrii ei. Sistemul social întreţine subsistemul educaţional tocmai pentru a cultiva
valorile fundamentale dezirabile care să asigure conservarea valorilor perene şi naşterea altora
noi, generate şi generatoare de progres social. Valorile umane fundamentale ale unor societăţi
sunt precizate în documente fundamentale ale unor epoci relativ largi; pot fi invocate în acest
sens, Vechiul testament cu cele zece porunci sau, în epoca contemporană Carta drepturilor
omului.
• Caracterul prospectiv constituie trăsătura care cere ca actul educativ să fie orientat spre viitor,
pregătind persoana pentru mâine. Acest caracter creşte categoric complexitatea educaţiei,
deoarece trebuie să ţină seama atât de evoluţia posibilă a persoanei în ansamblul situaţiei sale, cât
şi de evoluţia probabilă a exigenţelor mediale cărora va trebui să răspundă. Iniţiatorul şi
realizatorul educaţiei profesionale de exemplu, va trebui să ţină seama de răspunsul la două
întrebări complementare în acest context: Cine va fi mâine elevul de azi? Care vor fi exigenţele
meseriei/profesiei de …? Ignorarea acestei dimensiuni a educaţiei poate determina dificultăţi de
adaptare. Dacă actul formativ ţine seama numai de prezent şi de o situaţie standar
nediversificabil, actul respectiv este mai degrabă dresaj, nu educaţie.
• Sensul teleologic, strâns legat de caracterul prospectiv, arată că educaţia urmăreşte realizarea în
timp a unor modificări definite, în conţinuturi abstracte sau concrete, în intervale maimari sau
mai scurte de timp. Atunci când vorbim despre educaţie la modul general nu avem în vedere
scopuri concrete ci finalităţi către care procesul de formare tinde continuu. Demersul educativ
este înţeles ca un proces deschis, plurinivelar şi interdependent desfăşurat în faze succesive de
formare şi autoformare care, practic, nu se încheie niciodată, deoarece educaţia şi autoeducaţia
pregătesc persoana permanent pentru roluri existenţiale viitoare: pregătesc preşcolarul pentru
rolul de şcolar, şcolarul, studentul pentru rolul de specialist, specialistul pentru rolul de expert,
adolescentul pentru rolul de cuplu şi părinte, părintele pentru rolul de bunic etc. Scopurile
educaţiei sunt concretizabile (pot fi bine definite) pentru fiecare fază, însă fenomenul în
ansamblu vizează doar reperele esenţiale, date de valorile fundamentale ale fiecărei societăţi.
Finalităţile educaţiei într-o societate se schimbă ori de câte ori în aceea societate apar schimbări
socio-economice şi politice semnificative. Suntem contemporani cu o asemenea schimbare în
societatea românească actuală prin faptul că asistăm la reformarea învăţământului, reformare
impusă tocmai de schimbarea finalităţii educaţiei, de trecerea de la ―formarea personalităţii
multilateral dezvoltate‖ la ―formarea personalităţii autonome şi creative‖. Particularitatea
socialmente determinată a finalităţii activităţii educative, diferită de la o societate la alta şi de la
o epocă la alta, conferă următoarele caracteristici particulare educaţiei:
• Caracterul permanent are în vedere faptul că educaţia trebuie să se desfăşoare continuu, de-a
lungul vieţii, fiind singurul mijloc prin care o persoană poate face faţă transformărilor de la
nivelul propriei personalităţi, celor din societate, mutaţiilor din planul profesiunilor, evoluţiei
cunoaşterii şi civilizaţiei şi chiar micilor schimbări care apar zi de zi în viaţa cotidiană. Calitate
instrumentală a educaţiei, caracterul preventiv formativ netraumatic şi netraumatizant face ca
prin raţionalitate, agreabilitate şi utilitate subiectiv asimilată (înţeleasă şi acceptată) de educat şi
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educator, educaţia să determine coparticiparea partenerilor activităţii. Pentru mai buna înţelegere
a acestui caracter propunem o comparaţie între activitatea juridică şi cea educaţională; dacă avem
în vedere formarea personalităţii socialmente dezirabile, valoroase, scop al activităţilorsociale
atât juridice cât şi educative, trebuie să observăm diferenţa de principiu dintre căile de realizare
din perspectiva celor două activităţi: întărire negativă – conştientizarea sancţiunii – în cazul
activităţii juridice, preponderent şi de dorit întărire pozitivă – laudă şi recompensă – în cazul
activităţii educative.
O altă diferenţă de principiu între activităţile sociale menţionate constă în faptul că intervenţia
educativă are în centrul atenţiei înzestrarea şi instrumentarea, pregătirea persoanei pentru situaţii
viitoare, finalităţi ale formării cărora le subordonează evaluarea rezultatelor (diagnosticul
comportamentelor), pe când activităţile juridice şi medicale sunt focalizate preponderent pe
constatare/diagnostic/evaluare căreia îi subordonează formarea, modelarea. Precizăm că nu
facem diferenţe între valoarea socială ale activităţilor menţionate, dorim să reliefăm doar
particularităţile educaţiei; stipulăm chiar echivalenţa lor valorică şi strânsa interdependenţă la
nivel macrosocial. Pe baza analizei prezentate definim educaţia ca fiind un fenomen existenţial, o
activitate socio-umană complexă de formare permanentă, valorizatoare, preventivă şi sistematică
a unei personalităţi socialmente dezirabile, în prezent şi în perspectiva previzibilă. Prezentăm
spre analiză deductivă alte definiţii din literatura de specialitate care se bucură de o accepţiune
foarte largă în rândul specialiştilor, cu precizarea că o selecţie mai amplă se găseşte în carte lui
C.Cucoş, Pedagogie, 1996, p.26-27. Ştefan BÂRSĂNESCU (1935): Educaţia este activitatea
conştientă de a-l influenţa pe om printr-o triplă acţiune: de îngrijire, de îndrumare şi de cultivare,
în direcţia creării valorilor culturale şi a sensibilizării individului faţă de acestea. * Pedagogul
francez G. Mialaret (1993) argumentează „extinderea actuală a noţiunii de educaţie‖, care
reprezintă simultan: a) o activitate organizată instituţional conform unor finalităţi educative; b)
un produs al activităţii, determinabil şi adaptabil la cerinţele societăţii; c) un proces, angajat între
mai multe fiinţe umane, aflate în diferite relaţii de comunicare şi de modelare reciprocă.
Educaţia reprezintă activitatea psihosocială proiectată la nivelul unor finalităţi pedagogivizează
realizarea funcţiei de formare-dezvoltare permanentă a personalităţii umane prin intermediul unei
acţiuni pedagogice structurată la nivelul corelaţiei subiect / educator – obiect / educat,
desfăşurată într-un câmp pedagogic deschis. (S. Cristea) * Ioan NICOLA (1994, p.21) dă o
definiţie operaţională precizând că ―educaţia este o activitate socială complexă care se realizează
printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat, în fiecare
moment un subiect – individual sau colectiv – acţionând asupra unui obiect – individual sau
colectiv -, în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă şi creatoare,
corespunzătoare atât condiţiilor istorico-sociale prezente şi de perspectivă, cât şi potenţialului său
biopsihic individual. *
9.2. Funcţiile educaţiei
Termenul de funcţie desemnează atributele sau proprietăţile unui sistem, care se exercită în
condiţiile raportării sale la subsistemele proprii sau la alte sisteme. Un sistem se defineşte prin
funcţia sa generală – scopul pentru care s-a creat –, funcţiile particulare ale subsistemelor pe care
le integrează şi funcţiile operaţionale care mijlocesc realizarea scopului urmărit de sistem. În
concordanţă cu poziţia exprimată de Tudoran D. (1982) considerăm că funcţia de maximă
generalitate a sistemului educaţional este aceea de a vehicula, selecta, actualiza şi valorifica
experienţa socială în vederea asigurării unei integrări eficiente şi rapide a persoanei în societate
şi, prin aceasta, în vederea creării premiselor autodeterminării personale ca factor de progres
individual şi social.
Funcţia generală a educaţiei poate fi descompusă în următoarele funcţii operaţionale:
• Funcţia instructiv-formativă - de dezvoltare conştientă a potenţialului de cunoaştere al
omului. Educaţia în lumea contemporană urmăreşte valorificarea potenţialului biopsihic al
fiecărei persoane în unitatea şi integralitatea ei. Interesul pentru dezvoltarea resurselor umane
prin valorificarea potenţialului de forţă, inteligenţă şi creativitate trec pe prim plan. De aceea,
funcţia formativă devine prioritară. Funcţia trebuie privită în toată complexitatea ei; ea nu se
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reduce la instruire – transfer de cunoştinţe teoretice şi practice algoritmice, instrumentare
acţională – ci are în vedere pregătirea fizică şi mentală (intelectuală şi atitudinală) reproductivă –
de mare fidelitate, de exemplu în însuşirea unei meserii -, productivă – de mare eficienţă, de
exemplu în însuşirea unei funcţii organizatorice sau economice - şi generativă – de înnoire
permanentă a unui domeniu de cunoaştere, în însuşirea unei profesii care presupune studii
superioare. Realizarea funcţiei formative structurează componenta extrinsecă a motivaţiei
învăţării şi autoformării.
• Funcţia psihologic-formativă sau autoformativă – de înzestrare a persoanei cu
instrumentele psihice de adaptare independentă la schimbările permanente ale mediului în toată
complexitatea lui internă şi externă, naturală şi artificială. Perspectiva psihologică pune accent pe
formarea priceperilor: a) de anticipare a cerinţelor mediului în continuă schimbare şi a stărilor
bio-psihice personale probabile; b) de învăţare a învăţării în vederea asigurării instrumentelor
necesare educaţiei şi autoeducaţiei pe tot parcursul vieţii; c) de formare a unei mentalităţi
independente de autoconducere conştientă, responsabilă şi principială a propriei deveniri; d) de
formare a unor atitudini deschise, favorabile receptivităţii şi participării active şi creative la viaţa
socială; e) de stimulare a nivelurilor motivaţionale superioare, cele ale autorealizării. Realizarea
funcţiei psihologice structurează componenta intrinsecă a motivaţiei învăţării şi autoformării.
• Funcţia socială are în vedere finalitatea efortului educativ, aceea de a pregăti persoana pentru
a îndeplini mai multe roluri pe scena vieţii sociale: familiale, profesionale, economice, politice,
etc. Funcţia socială pregăteşte persoana pentru schimbarea majoră de rol social, pentru trecerea
de la statutul de ―consumator de resurse sociale‖ – specifică copilăriei -, la cel de ―producător de
resurse sociale‖ (materiale. spirituale, financiare) – specifică vârstei adulte.
• Funcţia culturală - de selectare şi transmitere a valorilor intelectuale şi acţional-instrumentale
de la social la individual. Prin intermediul educaţiei persoana îşi însuşeşte fondul cultural
acumulat de a lungul istoriei cunoaşterii. În condiţiile exploziei informaţionale practic este
imposibil şi chiar inutil la nivelul aceleiaşi persoane însuşirea a tot ce se ştie la un moment dat.
Educaţiei îi revine sarcina selectării şi structurării acelor cunoştinţe care pregătesc persoana
pentru exigenţele lumii contemporane în raport cu propriul potenţial şi propriile interese.
Selectareavalorilor intelectuale nu se confundă cu cenzurarea acestora după criterii religioase,
politice sau de castă; mai mult decât atât, diversitatea alternativelor de interpretare ale aceleiaşi
realităţi constituie în sine un mijloc de eficientizare a realizării funcţiei culturale.
• Funcţia axiologică este strâns legată de cea culturală, ea asigură fundamentul moral-atitudinal,
principiile de viaţă şi conduită care reglează atât însuşirea cât şi utilizarea cunoştinţelor. Funcţia
axiologică a educaţiei asigură persoanei criteriile valorice socialmente dezirabile pentru a realiza
o alegere atunci când este pus în faţa unor alternative valoric distincte; ea trebuie să aibă
instrumentele mentale necesare realizării unei distincţii între bine şi rău, între potrivit şi
nepotrivit, între frumos şi urât, între ―se cade‖ şi ―nu se cade‖. Absenţa reperelor axiologice
afectează coerenţa şi eficienţa pe termen lung a procesului educativ. Complexitatea procesului
educaţional impune – în opinia profesorului Salade D. (1998) - integrarea acestor funcţii pentru a
asigura unitatea şi continuitatea educaţiei, realizarea unei noi sinergii în raport cu funcţiile pe
care le exercită în cadrul unui sistem.
9.3. Finalităţile educaţiei. Ideal, scop şi obiective educaţionale
Născută din nevoie socială şi evoluând odată cu societatea, educaţia trebuie privită ca o comandă
socială către subsistemele proprii care pot concura la producerea rezul-tatelor aşteptate de către
aceasta. Caracterul prospectiv al educaţiei proiectează rezultatele în viitor, dar într-un viitor
actual, cu evoluţie controlată prin urmărirea şi estimarea permanentă a rezultatelor parţiale ce se
consideră a fi trepte către, sau condiţii ale producerii rezultatelor finale. Prin urmare, rezultatele
aşteptate sunt mai întâi realităţi mentale la nivelul sistemului psiho-social al iniţiatorului/rilor
educaţiei, urmează derivarea logică a acestora pentru a fi aduse din ce în ce mai aproape de
prezent şi şi în fine, traducerea lor în acte comportamentale privite ca realităţi concrete.
Orientarea către viitor şi caracterul logic al definirii reperelor temporale către acel viitor şi al
relevanţei dintre mental şi concret-acţional dă educaţiei un sens teleologic (tele- = distanţă în
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spaţiu şi/sau în timp), sistematic proiectat în viitor. Realizare acţiunilor alese pentru producerea
rezultatelor actul comunicaţional dintre educat şi educator se transformă din nou în realitate
mentală dar de data aceasta la nivelul sistemului psihic al educatului. În principal sunt vizate
sistemul natural – familia – şi sistemul social construit pe parcursul istoriei unei societăţi
explicit în acest scop, sistemul de învăţământ - şcoala. Aceste instituţii sunt primele chemate a
realiza modelarea personalităţii pe toate dimensiunile sale, a crea premisele psihice necesare
asimilării permanente – de a lungul vieţii – a influenţelor educative care să asigure o adaptare
confortabilă a persoanei şi participarea ei la progresul social. Sarcini educative revin familiei
încă de la naşterea copilului, iar sistemului de învăţământ încă de la vărsta micii copilării – în
subsistemul preşcolar de învăţământ – şi durează, în sistem formal, adesea până la maturitate – în
subsistemul superior de învăţământ. Sarcini educative implicite – absolut necesare pentru
realizarea eficientă a scopurilor proprii – revin şi altor sisteme sociale, precum: sistemul sanitar –
care are obiective proprii, atât corective cât şi preventive, în modelarea dimensiunilor bio-psihice
ale personalităţii, prin educaţia pentru sănătate -, sistemul juridic – contribuie la modelarea unor
dimensiuni psiho-sociale a personalităţii prin educaţia civică (cetăţenească) -, sistemul apărării şi
securităţii naţionale – contribuie tot la modelarea unor dimensiuni psiho-sociale, prin educaţie
morală, civică şi patriotică -, sistemul cultelor – contribuie la modelarea unor dimensiuni
spirituale, culturale ale personalităţii, prin educaţie morală, civică şi religioasă. Societatea îşi
elaborează şi înnoieşte permanent normele juridice care orientează instituţiile în cunoaşterea
sarcinilor ce le revin pe linia educaţiei şi reglementează acţiunile prin care acestea se realizează.
Principalele acte normative referitoare la educaţie în Moldova sunt Constituţia, Legea
învăţământului, legislaţia în vigoare. În aceste acte normative opţiunea socială privind educaţia
sunt definite la diferite niveluri de abstractizare şi generalizare; ele se constitue în finalităţile
educaţiei – conceptualizarea a ceea ce socialul aşteaptă de la instituţiile educative pe care le
gestionează integral (acreditare şi finanţare în sistem bugetar) sau parţial (acreditarea formei şi
conţinutului în sistem privat) – expresie formală a sarcinilor instituţiilor prestatoare de servicii
educative.
Finalităţile educaţiei realizate în şcoală sunt sistematic structurate şi prezentate în legea
învăţământului şi constituie criterul fundamental de proiectare, organizare şi evaluare a tuturor
activităţilor educative, independent de subsistemul social în care ele se intreprind sau formele de
abordare (formal, nonformal informal). Elementele structurale ale sistemului de finalităţi sunt
idealul educaţiei, scopurile educaţiei şi obiectivele educaţionale.
Idealul educaţional Tratăm idealul educaţional drept principiul de maximă generalitate care
exprimă valorile fundamentale ale unei societţii concrete în ceea ce priveşte calităţile esenţiale
ale membrilor săi în prezent şi mai ales în perspectivă. Este un model mental a ceea ce
personalitatea trebuie şi poate să devină în dimensiunile sale educabile. În precizarea lui Nicola I.
(1994,p.101) ―idealul educaţional concentrează în esenţa sa modelul sau tipul de personalitate
solicitat de condiţiile sociale ale unei etape istorice pe care educaţia este chemată să-l formeze în
procesul desfăşurării ei‖. Idealul educaţional poartă amprenta societăţii care-l elaborează, are un
caracter social. Idealul educaţional nu este un model descriptiv exhaustiv al unei personalităţi
standard şi nu trebuie perceput ca o instanţă care tinde să uniformizaze personalitatea membrilor
societăţii, să-i depersonalizeze, ci ca un model orientativ care tinde către cultivarea unui minim
de însuşiri necesare fiecărui membru al societăţii pentru autorealizare permanentă şi participare
activă la progresul social. Idealul educaţional este exprimat într-o noţiune sau o sintagmă care
are un accentuat caracter abstract şi relevă însuşirile considerate a fi esenţiale pentru omul de
mâine făcând abstracţie de cele neesenţiale din punctul de vedere al interesului şi dezirabilităţii
sociale. Înţelesul sintagmei ―ideal educaţional‖ este explicat în literatura de specialitate în
termeni diferiţi; unii îl asociează cu ―omul ideal‖, ―omul perfect‖ interpretare care pune în
discuţie fezabilitatea acestuia, alţii îl consideră un model mental concretizabil într-o infinitate de
particularizări în care însuşirile stipulate de ideal intră în dimensiuni diferite şi structuri compexe
diferite. Numeroase sunt dezbaterile pe tema idealului educaţional în care cei ce încearcă
operaţionalizarea acestei finalităţi – precizarea comportamentelor observabile în care însuşirile
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stipulate de ideal se concretizează la vârste date – sunt contestaţi, ironizaţi, sau etichetaţi drept
naivi, utopici. Admitemvarianta de interpretare a idealului educaţional ca model mental
operaţionabil, orientator şi reglator al activităţii educative. Caracterul istoric şi zonal al idealului
educaţional derivă din caracterul social al acestuia. Acest lucru face ca aceeaşi societate în
perioade istorice diferite să–şi definească idealuri diferite, sau societăţi diferite să aibă idealuri
diferite în acelaşi timp istoric. Trecerea de la un ideal educaţional la altul poate fi radicală, efect
al unor reforme deliberate şi proiectate, sau progresivă determinată de evoluţii socio-culturale
continue care-l redefinesc în timp. Sunt cunoscute valorile diferite cultivate în aceeaşi perioadă
istorică de către spartani – spiritul militar – respectiv de către atenieni – spiritul civic, armonia
corporală, frumuseţea spirituală -, ca şi evoluţia în timp a idealului educativ european de
exemplu – de la idealul cavaleresc şi cel religios în evul mediu, la cel umanist al renaşterii
(cultivarea personalităţii umane, a individualităţii, a libertăţii şi demnităţii individuale), urmat de
idealul educativ al epocii luminilor focalizat pe puterea raţiunii şi cel al capitalismului timpuriu
care pune accent pe cerinţele societăţii. Independent de modul în care este exprimat, idealul
educaţional este descriptibil pe trei dimensiuni (I. Nicola, 1994, p.101):
Dimensiunea socială arată tendinţa generală de dezvoltare a societăţii, tipul de relaţii pe care le
cultivă explicit sau implicit; categorial diferite sunt tendinţele de integrare a societăţilor închise –
de depersonalizare prin impunerea normelor şi modelelor în număr limitat de alternative – de
tendinţele integratoare ale societăţilor deschise, libere – de cultivarea identităţii personale prin
provocare la elaborarea de noi norme şi modele dezirabile, cu valoare socială.
Dimensiunea psihologică reflectă principalele însuşiri de personalitate pe care societatea
doreşte să le regăsească în profilul fiecărui membru de mâine. Aceste însuşiri pornesc de la un
potenţial general uman şi privesc o latură educabilă a personalităţii. Rareori un ideal educaţional
priveşte o dimensiune corporală, însuşire fizică (culoarea ochilor de exemplu), sau
temperamentală, imposibil de educat sau foarte greu educabile; oricât de nefiresc ni s-ar părea, în
istorie se cunosc şi asemenea cazuri, cum ar fi idealul spartan care a avut ca repercursiune
uciderea pruncilor cu deficienţe corporale la naştere, sau cel nazist care cultiva însuşiri rasiale şi
nu numai prin mijloace educative, cu repercursiunile pe care le cunoaştem. Însuşirile de
personalitate exprimate prin idealul educaţional sunt dimensiuni instrumentale, caracteriale şi/sau
atitudinale educabile, ele fiind determinate în evoluţia lor preponderent de factorii mediului
social de evoluţie a persoanei. Se impune aici precizarea că, în condiţii de normalitate bio-psihică
a persoanei, însuşirile menţionate nu au dimensiuni finite: nu există iniţiativă, corectitudine,
receptivitate, bunătate care să nu poată fi întrecută, cum nu există un reper indiscutabil între bine
şi rău, responsabilitate şi iresponsabilitate, toleranţă şi intoleranţă ş.a. ca însuşire generală de
personalitate; mai mult decât atât, la aceeaşi persoană aceeaşi însuşire se manifestă în măsură
diferită în roluri sociale diferite – un profesor de exemplu, se poate dovedi plin de iniţiativă în
profesional dar şi mai puţin în cel parental, acelaşi elev manifestă grade diferite de autonomie şi
implicare în studiul diferitelor discipline. A tinde către idealul educaţional înseamnă a tinde către
perfecţionarea acelor însuşiri prin care aceste se defineşte.
Dimensiunea pedagogică se
referă la strategiile de acţiune prin care idealul educaţional se poate transpune în componentă a
structurii psihice. Idealul educaţional îndeplineşte rolul de orientator al activităţii educative în
următoarele condiţii: - să fie realizabil, deci să se refere la însuşiri educabile; - să fie
conştientizat de către educator, ceea ce presupune ca programele de pregătire iniţială şi
permanentă a personalului didactic să conţină teme de sensibilizare şi demersuri explicite de
însuşire a cunoştinţelor privind idealul educaţional al comunităţii pe care-l deservesc şi
modalităţi de cultivare ale acelor însuşiri; deductivă.
Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin: a) însuşirea
cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale; b) formarea capacităţilor
intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe
umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare
instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi; d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii; e)
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cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului
pentru natură şi mediul înconjurător; f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică,
educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului; g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru
desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.‖
Finalităţile şcolii se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare,
susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de
învăţământ.‖ Scopurile menţionate conturează principalele laturi ale educaţie: educaţia
intelectuală –realizează transferul de ştiinţă, cultură şi tehnici de muncă intelectuală la toate
nivelurile de şcolarizare: primar, gimnazial, profesional -, educaţia profesională – realizează
transferul de priceperi şi deprinderi necesare practicării unor meserii (învăţământul profesional
preuniversitar) sau profesii (învăţământul superior) -, educaţia pentru sănătate – realizează
dezvoltarea armonioasă a corpului şi transferă cunoştinţele necesare menţinerii stării de sănătate
-, educaţia moral-civică – formează calităţile de cetăţean responsabil, membru util al comunităţii
–, educaţia estetică – cultivă sensibilitatea pentru frumos şi criteriile de evaluare ale acestuia -,
educaţia religioasă – modelează dimensiunea spirituală a persoanei în specificul culturii
religioase căreia îi aparţine persoana ca membru al unei comunităţi definite din acest punct de
vedere - ş.a. Fiecare etapă, nivel sau formă de şcolarizare activează mai multe laturi ale
educaţiei, dar dă în general pondere mai mare uneia.
9.3. Obiectivele educaţionale
Obiectivele educaţionale reflectă rezultatele la care trebuie să se ajungă în urma parcurgerii unei
secvenţe educative concrete, componentă a unei activităţi educative complexe. De exemplu, dacă
avem în vedere scopul definit ca ―asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii
şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi‖ şi ne raportăm la învăţământul primar, derivând scopul
ajungem la concluzia că elevii care parcurg acest ciclu trebuie să înveţe să citească, să scrie şi să
socotească; citirea fluentă, scrisul ortografic şi caligrafic, socotitul corect sunt obiective
educaţionale ale ciclului primar de scolarizare care se realizează prin discipline specifice; citirea,
scrierea, caligrafia, aritmetica sunt discipline care coparticipă la realizarea scopului amintit şi
susţin educaţia în tendinţa către idealul educaţional – formarea capacităţilor de învăţare
autonomă. Dacă se priveşte acelaşi scop din perspectiva învăţământului superior, proiectanţii şi
organizatorii de studii universitare trebuie să se întrebe ‖Cum acţionăm pentru formarea
priceperilor şi deprinderilor de studiu academic în specificitatea lui în raport cu învăţarea
şcolară?‖. Alternativele de răspuns în UTI de exemplu, sunt: cea practicată de Facultatea de
Electrotehnică care adoptând o strategie explicită a introdus în planul de învăţământ o disciplină
care urmăreşte acest scop ―Tehnica muncii intelectuale şi creative‖; cea adoptată de celelalte
facultăţi care practică o strategie implicită, bazată pe învăţare spontană, prin sarcinile specifice
de studiu trasate de fiecare disciplină în parte. În ceea ce priveşte relaţia ideal – scop – obiective,
datorită modalităţii de definire a scopurilor, în general prin raţionamente deductive din idealul
educaţional, respectiv a obiectivelor din scopul educativ (prin acelaşi tip de raţionament),
statutele de scop şi obiectiv sunt relative raportate la diferite sisteme de referinţă; ceea ce este
obiectiv la nivel macrosistemic, devine scop pentru sistemele integrate acestuia, până la nivelul
fiecărei discipline care deserveşte o unitate de învăţământ. Mai mult decât atât, obiectivul unei
discipline se va trata ca scop în raport cu ceea ce se urmăreşte prin predarea fiecărei unităţi de
conţinut al disciplinei respective.
Definirea obiectivelor educative, până la nivelul celor ale disciplinelor este în sarcina
proiectanţilor sistemelor de învăţământ, fiind stipulate în documente şcolare specifice (plan de
învăţământ, programă analitică); titularii de disciplină au sarcina definirii obiectivelor specifice
ale unităţilor de învăţare (de conţinut) ale disciplinei tratând: a) subsistemul educaţional în care
se realizează formarea - general, profesional – drept cadru de referinţă, b) obiectivele generale
ale disciplinei - drept scop, iar c) specificului realizării în raport cu natura obiectivelor urmărite
şi d) specificul populaţiei concrete cărora se adresează – drept criterii de definire adaptată a
obiectivelor specifice şi operaţionale.
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Obiectivele specifice prin care se realizează obiectivul general al disciplinei se definesc
înplanificarea calendaristică a disciplinei, iar cele operaţionale în proiectul de tehnologie
didactică, elaborat de titularul disciplinei. Procedeele de operaţionalizare sunt analitic studiate în
cadrul disciplinelor Didactica şi Metodica predării. Este uşor de observat dependenţa
obiectivelor educaţionale de scopuri şi ale acestora de idealul educaţional; trebuie menţionat însă
şi influenţa inversă, anume faptul că realizarea obiectivelor (însuşirea cunoştinţelor de către noile
generaţii) devine sursă de înnoire a scopurilor educative şi într-o temporalitate largă, prin creaţie,
generator de idealuri noi.
Formele educaţiei
În raport cu funcţia prioritar urmărită, educaţia îmbracă diferite forme care coexistă şi
interacţionează în realizarea funcţiei de maximă generalitate: în esenţă, formarea personalităţii.
Literatura de specialitate defineşte trei forme distincte.
Educaţia formală pune accent pe funcţia culturală şi cea instructiv-formativă. Se caracterizează
prin faptul că are loc într-un cadru instituţionalizat (grădiniţă, şcoală, universitate), special
organizat în acest sens, cu un personal pregătit pentru a desfăşura procesul instructiv-educativ.
Scopurile şi obiectivele de referinţă ale educaţiei formale sunt bine definite. Conţinuturile
predate sunt prestabilite şi înscrise în planurile şi programele şcolare puţin diferenţiate în raport
cu particularităţile de grup ale elevilor aparţinând aceleiaşi categorii de vârstă sau celor care se
pregătesc pentru acelaşi domeniu profesional; ele au un caracter obligatoriu.
Educaţia formală se organizează în general pe grupuri numeroase în raport cu specificul
activităţii, ceea ce nu permite o activare suficient de individualizată a elevilor. Această formă de
educaţie favorizează mai degrabă componenta instructivă a educaţiei.
Educaţia nonformală dă prioritate funcţiilor autoformative şi axiologice a educaţiei şi se
realizează atât în cadrul instituţiilor şcolare cât şi în instituţii educative altele decât şcoala
(familia, cluburi, palatul copiilor, centre de formare ale diferitelor instituţii altele decât cele
şcolare – de exemplu al inspectoratului teritorial de muncă sau al unor asociaţii ş.a.). Acest
termen „desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar
întotdeauna cu efecte formative‖ (C. Moise; T. Cozma, 1996, p. 270). Caracteristic educaţiei
nonformale este gradul crescut de libertate al participanţilor pe parcursul desfăşurări, activităţile
desfăşurându-se în baza unor planuri şi programe mai flexibile, adaptabile în limite mai largi
decât cele ale educaţiei formale. Educaţia nonformală se adresează unei categorii de potenţiali
beneficiari mult mai largi decât educaţia formală, ea incluzând şi educaţia adulţilor. Amintim în
acest sens programele de calificare la locul de muncă – ucenicii -, de actualizare a competenţelor
într-o meserie sau profesie – perfecţionare -, de conversie profesională - specializare
complementară -, de reconversie profesională – iniţierea în noi meserii sau profesii prin alte
programe decât cele oferite de sistemul formal de învăţământ. Sub aspectul finalităţii, specific
educaţiei nonformale realizate în şcoală este a)sporirea gradului de individualizare a educaţiei
formale şi b)formarea unor competenţe complementare. Sporirea gradului de individualizare a
educaţiei formale se realizează în două direcţii; prima, prin funcţia de completare şi compensare
a educaţiei formale pentru elevii cu dificultăţi (consultaţii, meditaţii, dar şi cursuri de
alfabetizare, de exemplu) şi a doua, prin funcţia de extindere a ofertei educaţiei formale pentru
elevi cu nevoi speciale la standarde de excelenţă (cercuri pe materii, cluburi şcolare sportive,
artistice ş.a.). Formarea competenţelor complementare urmăreşte constientizarea unor nevoi
individuale şi sociale şi formarea capacităţilor de intervenţie pentru satisfacerea lor, prin:
educaţie rutieră, sanitară, civică, valorizarea specificului cultural zonal, asistenţă socială pentru
grupuri defavorizate – minoritari, orfani, handicapaţi, bătrâni -, aotoorganizare şi organizarea
grupurilor mici, valorificarea produselor activităţii etc.
Educaţia informală desemnează o activitate cu efecte formative care se obţin spontan
ca influenţe educative. Influenţele formative care modelează persoana sunt influenţe educative
numai în măsura în care acţiunile care le-au generat sunt organizate în acest scop. De exemplu,
schimbările comportamentale sau de atitudine care apar ca urmare a vizionării unui anumit gen
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de filme artistice, nu sunt influenţe educative deoarece nu sunt destinate atingerii unui scop
educativ pe cândschimbările generate de un documentar sau de un clip publicitar exercită
influenţe educative dacă îşi propun acest obiectiv. Educaţia informală serveşte funcţia socială a
educaţiei – pregăteşte persoana pentru integrare socială. Educaţia informală este realizată mai
ales de instituţii altele decât cele educative şi au o slabă organizare mai ales sub aspectul
asigurării receptării şi controlul rezultatelor obţinute. Vorbim de educaţie informală în cazul
influenţelor pe care individul le resimte de-a lungul vieţii din partea familiei, a grupului de
prieteni, a străzii, a mass-media, în timpul competiţiilor sportive, al week-end-urilor. Cele trei
forme ale educaţiei coexistă şi sunt interdependente.
Fiecare formă a educaţiei are sarcini proprii în formarea membrilor societăţii, astfel: 1.
Educaţia formală: - iniţial, formează primele deprinderi de muncă intelectuală – scrisul, cititul,
socotitul – ulterior, dezvoltă priceperile de asimilare permanentă a cunoştinţelor – învăţarea
învăţării, deschidere către noi cunoştinţe; - constituie cadrul potrivit însuşirii primelor norme
universale de integrare socială; - oferă persoanei cunoştinţe fundamentale, sinteze esenţializate
ale experienţei sociale dobândite de a lungul timpului – pentru a-i permite integrarea în
actualitatea ştiinţifică; - înzestrează persoana cu priceperea conceptualizării sau formalizării
propriei experienţe, pentru uzul personal şi/sau progresul social - îmbogăţirea bunului cultural
(ştiinţă, tehnică, artă); - specializează persoana în practicarea unei meserii sau profesii; contribuie la formarea unei concepţii despre lume şi viaţă, nuanţează identitatea intelectuală,
socio-culturală şi spirituală a persoanei
Educaţia nonformală: - în şcoală, sprijină individualizarea educaţiei formale - pornind de
la nevoile particulare educaţilor - prin activităţi precum: consultaţia, meditaţia sau cercul
ştiinţific – şi asigură asistenţă instituţionalăîn demersul individual de formare continuă: programe
de perfecţionare, de conversie profesională, de iniţiere complementară (tehnică, artă sport, limbi
străine etc.); - în familie, asigură premisele necesare educaţiei formale – învăţarea mersului,
formarea bunelor deprinderi, însuşirea vorbirii, respectarea normelor şi convenţiilor sociale – şi
pune bazele identităţii socio-culturale şi spirituale a persoanei – poziţie socială, aspiraţii
intelectuale, etnie, religie; - în instituţii educative neconvenţionale – palatul copiilor, centre de
consiliere şi orientare, fundaţii culturale de promovare a anumitor valori, fundaţii umanitare de
asistenţă a persoanelor cu nevoi speciale – copii, adulţi, bătrâni - facilitează satisfacerea nevoii
de acţiune, de implicare, afirmare sau autorealizare, de întrajutorare şi sprijin atât ale educaţilor
cât şi ale educatorilor, ameliorează starea celor aflaţi în dificultate: criză de identitate sau de
perspectivă, marginalizare socială, alcoolism sau alte dependenţe; - demitizează funcţia de
predare.
Educaţia informală: - oferă modele existenţiale alternative; - sensibilizează persoana în
relaţia cu sine şi cu mediul extern – de exemplu, popularizarea gândirii pozitive, a conducerii
preventive, a oportunităţilor oferite de noile tehnologii etc. sau informarea asiduă privind
riscurile consumului de alcool, de droguri, a fimatului etc.; - provoacă interesul persoanei şi al
colectivităţii pentru anumite teme relativ recent conturate sau mai vechi dar reintrate în
actualitate: problematica securităţii individuale, colective, zonale sau mondiale, a păcii, a
ecosistemelor, - promovează principii de largă dezirabilitate socială: ale competenţei, toleranţei,
democraţiei, cooperării, întrajutorării; - permite satisfacerea unor interese personale de
cunoaştere, fără responsabilităţi ori standarde impuse – biblioteca, internetul, presa, cartea de
popularizare a ştiinţei; - oferă suportul organizatoric şi normativ pentru elaborarea unor proiecte
cu grad mare de personalizare; - alimentează permanent nevoia de cunoaştere a persoanei şi
conferă modalităţi de satisfacere a acesteia. Precizăm faptul că educaţia formală şi cea
nonformală au o desfăşurare continuă dar secvenţială pe parcursul dezvoltării ontogenetice, pe
când educaţia informală are un caracter permanent. Literaturapedagogică a elaborat termeni
specifici pentru a desemna forme de educaţie în raport cu repere temporale de desfăşurare.
Astfel: Educaţia preşcolară, şcolară, universitară – desemnează educaţia formală realizată în
unităţi şcolare specifice cu durată determinată şi la vârste specifice.
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Educaţia continuă – desemnează activităţi educative nonformale, realizare în instituţii
şcolare sau de altă natură, în secvenţe succesive - de specializare, aprofundare, perfecţionare relativ distanţate în timp, pe tot parcursul îndeplinirii unui anumit rol sau succesiuni de roluri pe
aceeaşi direcţie de evoluţie – de exemplu: educaţie sexuală, consiliere de cuplu, plaining familial,
şcoala părinţilor, a bunicilor; ea se adresează prioritar vârstelor ―mari‖ – adolescenţi, tineri,
adulţi, bătrâni.
Educaţia permanentă – desemnează totalitatea influenţelor deliberate cărora le este
supusă persoana pe tot parcursul vieţii şi în fiecare moment al acesteia. Este preponderent
educaţie informală. Educaţia permanentă are cea mai largă sferă şi include educaţia şcolară şi cea
continuă.
Întrebări pentru autoevaluare:
1.Noţiune de proces educativ.
2. Care sunt funcţiile educaţiei?
3. Noţiune de ideal eductiv.
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Tema 10. Metodele de educaţie – 2 ore.
1. Mtodele de formare a conştiinţei personalităţii.
2. Metodele de organizare a activităţii şi de formare a comportamentului social.
3. Metodele de stimulare a comportamentului şi activităţii personalităţii copilului.
10. 1. Mtodele de formare a conştiinţei perdonalităţii.
10. 1.1. Convorbirea10.1.2. Prelgerea10.1.3.. Disputa10.1.4. Exemplul10.2. Metodele de organizare a activităţii şi de formare a comportamentului social.
10.2.1.Exigenţa pedagogică10.2.2. Opinia publică –
10.2.3. Obişnuinţa –
10.2.4. Exercitarea –
10.2.5. Situaţiile educative –
10.3. Metodele de stimulare a comportamentului şi activităţii personalităţii copilului.
10.3. 1. Întrecerea –
10.3.2. Stimularea –
10.3.3. Pedeapsa –
Întrebări pentru autoevaluare:
1. Mtodele de formare a conştiinţei perdonalităţii.
2. Metodele de organizare a activităţii şi de formare a comportamentului social.
3. Metodele de stimulare a comportamentului şi activităţii personalităţii copilului.
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Tema 11. Educaţia interculturală. – 2 ore,
Planul expunerii
1.Concept de educaţie interculturală.
2.Educaţia interculturală un pas spre pluralizmul contemporan.
3.Aspecte pedagogice ale situaţiei inerculturalităţii.
4. Perspective educaţiei interculturale
Este un truism afirmaţia că societatea noastră actuală devine din ce în ce mai accentuat pluriculturală.
Se ştie, de asemenea, că educaţia este, în principal, o activitate de transmitere şi difuzare a culturii.
Cultura se propagă de la o generaţie la alta, îmbogăţindu-se şi diversificându-se continuu.
Spaţiul existenţei individuale, în acest sfârşit de secol, depăşeşte limitele tradiţionale ale ambianţei
originare, de formare şi socializare iniţiale, întâlnirea şi dialogul culturilor, în ciuda distanţelor care le
separă în timp şi spaţiu, sunt inevitabile şi, în multe cazuri, problematice şi complexe. Se pot astfel
constata numeroase efecte disfuncţionale precum eşecul în adaptarea mutuală, ambiguităţi identitare
sau de comportament, refuzul şi percepţia slabă a alterităţii. Problema coexistenţei diferitelor culturi în
sânul aceleiaşi societăţi este o sfidare destul de deconcertantă a prezentului şi viitorului.
Când un individ se situează între două culturi există riscul apariţiei unui dezechilibru transcultural,
din cauză că apare o tensiune între valorile specifice celor două sisteme culturale; în acest tranzit
cultural, individul riscă să se „rătăcească", deoarece valorile „vechi" nu sunt (încă) validate şi
confirmate în cultura nouă, de inserţie. Criteriile axiologice sunt prost reperate sau nu sunt identificate. Se pare că e necesară o anumită perioadă de timp, de acomodare, pentru discernerea sau
descoperirea valorilor analoge ale „noii" culturi (sau valorile „de substituţie"), în vederea stabilirii
unui referenţial valoric restructurat, din perspectiva căruia să se poată descifra satisfăcător noul
spaţiu spiritual.
Persoana care pătrunde într-un alt orizont cultural se va vedea confruntată cu an alt sistem de
percepţie a realului, cu un ansamblu de viziuni culturale specifice asupra timpului şi spaţiului, cu
un mod diferit de relaţionare cu altul, în situaţia creată, trebuie să se exploateze simbolurile comune,
elementele culturale asemănătoare care fac o breşă şi pot facilita „trecerea" dintr-o lume (cu valorile
ei) în alta, mai bogată şi mai permisivă la valori eterogene. Elementele comune se pot converti în
suporturi pentru catalizarea procesului de integrare.
Se pun câteva întrebări: este, oare, necesar să se oculteze anumite valori, pentru a se decanta mai
bine cele nou venite? Care din ele joacă rolul de ampă de translare către noile coduri de valori,
cele identitare sau cele diferite sau chiar contrastante? Aceste valori antagoniste (în cazul în care ele
există), constituie, oare, obstacole pentru procesul de tranziţie a individului spre o altă cultură?
Incorporarea noilor valori se produce printr-o necesară „devalorizare" a altora ? La aceste chestiuni
trebuie să se răspundă într-o manieră atentă şi nuanţată, într-o interacţiune culturală autentică, credem
că este de dorit să se realizeze un continuum valoric şi nu o ruptură sau o negare, chiar şi parţială, a
unor valori preexistente.
Perspectiva disjunctivă asupra acestei probleme este deosebit de malefică. Este naivă tranşarea
între valori „rele" şi „bune" în materie de cultură. Trebuie păstrate şi exploatate contextual valorile
„vechi", identice sau nonidentice cu cele ale culturii „gazdă". Doar astfel individul se va „acorda" cu
o multitudine de stimuli culturali, poate diferiţi, dar importanţi, asigurându-se o receptare şi o trăire
a diversităţii modalităţilor culturale din noul mediu. Este foarte plauzibilă necesitatea restabilirii
conjuncturale a unei alte ordini de priorităţi axiologice. Dar este obligatorie acumularea şi
semnificarea tuturor valorilor neexperimen-tate încă, pentru îmbogăţirea spirituală a insului, ce
este nevoit să se îndrepte spre alte orizonturi culturale.
Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează
pregătirea viitorilor cetăţeni în aşa fel încât ei să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în
contextele multiplicării sistemelor de valori. Adaptarea la mutaţia şi diversitatea culturală e
necesară atât pentru „minorităţi", cât şi pentru „majoritari", în interacţiunile prezente şi viitoare.
De altfel, demarcaţia clasică între majoritari şi minoritari e tot mai dificil şi periculos de realizat, în
funcţie de multiple perspective de referinţă, toţi indivizii pot fi minoritari, racordându-se la
subcoduri culturale oarecum diferite. Sunt, de asemenea, situaţii când nu se mai ştie cu claritate cine
este minoritar şi cine este majoritar.
Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei poate să conducă la atenuarea conflictelor şi la
eradicarea violenţei în şcoală, prin formarea unor comportamente precum (cf. Walker, 1992, p. 8):
• aptitudinea de a comunica (a asculta şi a vorbi);
• cooperarea şi instaurarea încrederii în sânul unui grup, cum ar fi grupurile
de tineri, de muncă, de joacă etc.);
• respectul de sine şi al altora, toleranţa faţă de opiniile diferite;
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• luarea de decizii în chip democratic;
• acceptarea resposabilităţii altora şi a propriului eu;
• soluţionarea problemelor interpersonale;
• stăpânirea emoţiilor primare ;
• aptitudinea de a evita altercaţiile etc.
Consultând o anumită bibliografie de specialitate, putem constata că teoretizările şi acţiunile
privind interculturalitatea constituie o consefcinţă a unor dificultăţi relaţionale ivite în situaţiile de
criză. Interculturalismul, ca principiu teoretic şi acţionai, este un răspuns specific la o problemă de
teren: eşecul şcolarizării copiilor imigranţi (vezi Martine Abdallah-Pretceille, 1986).
O definiţie comprehensivă asupra interculturalului vom găsi la Micheline Rey, de la Universitatea
din Geneva, o cercetătoare devotată acestei problematici.
„Cine spune intercultural spune în mod necesar, plecând de la sensul plenar al prefixului inter-:
interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă. Spune, de asemenea, dând
deplinul sens termenului cultură: recunoaşterea valorilor, a modurilor de viaţă, a reprezentărilor
simbolice la care se raportează fiinţele umane, indivizii sau societăţile, în interacţiunea lor cu altul şi
în înţelegerea lumii, recunoaşterea importanţei lor, identificarea interacţiunilor care intervin
simultan între multiplele registre ale aceleiaşi culturi şi între diferite culturi" (Micheline Rey, 1984,
p. 13).
Educaţia interculturală vizează o abordare pedagogică a diferenţelor culturale, strategie prin care
se iau în consideraţie specificităţile spirituale sau de alt gen (diferenţa de sex, diferenţa socială sau
economică etc.), evitându-se, pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi
sau, şi mai grav, tendinţele de atomizare a culturilor. Abordarea interculturală, se arată într-o lucrare
editată de Consiliul Europei (Antonio Perotti, 1992), nu este o nouă ştiinţă, nici o nouă disciplină, ci o
nouă metodologie ce caută să integreze în interogaţia asupra spaţiului educaţional datele psihologiei,
antropologiei, ştiinţelor socialului, politicii, culturii, istoriei. Discursul asupra interculturalului îşi
extrage seva din perspectivele deschise de conexiunile disciplinare. Educaţia interculturală vizează
dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritul recunoaşterii diferenţelor ce există în interiorul
aceleiaşi societăţi şi mai puţin (sau deloc) o educaţie pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune
staticism şi o izolare a grupurilor culturale. O educaţie concepută în perspectiva interculturală va
resemnifica relaţiile dintre şcoală şi alte spaţii educative; ea va depăşi zidurile şcolii, prelungindu-se
şi in-sinuându-se în activităţile informale.
Atitudinea interculturală facilitează apariţia unei sinteze de elemente comune, ca fundament al
comunicării şi înţelegerii reciproce între diferitele grupuri culturale. Şcoala, acceptând principii
precum toleranţa, respectul mutual, egalitatea sau complementaritatea valorilor, va exploata
diferenţele spirituale şi valorile locale, ataşându-le la valorile generale ale umanităţii. Orice valoare
locală autentică trebuie păstrată de cei ce aspiră la apropierea de cultura mondială. Valorile locale pot
funcţiona, pentru cultura de origine, ca porţi de intrare în perimetrul valorilor generale. Credem că
valorile particulare veritabile comportă o potenţialitate şi o disponibilitate funciară de deschidere
către valorile generale spre care tind fiinţele umane.
Abordarea interculturală refuză tentativa folclorică şi caricaturală de apropiere a unei culturi,
stigmatizarea sau ierarhizarea valorică a culturilor, în ţările în care fenomenul migraţiei este o
problemă, interculturalismul poate fi un instrument eficient pentru a lupta împotriva intoleranţei şi
xenofobiei. Această perspectivă poate evita tendinţele de dispreţ şi de aneantizare a unor culturi
minoritare, dar deosebit de interesante pentru zestrea culturală a umanităţii. Interculturalismul este
„un instrument pentru ameliorarea egalizării şanselor şi a inserţiei optimale a populaţiilor străine,
europene sau nu, în viaţa economică şi socială, punând în practică dorinţa de întărire a drepturilor
pentru toţi şi, de aici, chiar dezvoltarea democraţiei" (Eric Bouchez, Andre de Peretti, 1990, p. 139).
Sunt deziderate pe care şi şcoala românească le poate urmări şi realiza în perspectiva construirii
Europei de mâine.
2. Educaţia interculturală - un răspuns la pluralismul cultural contemporan
Multiculturalismul european este o bogăţie potenţială, cu condiţia să nu diminueze sau să anuleze
identitatea fiecărei culturi, şi se poate converti într-un veritabil interculturalism. Acesta din urmă
reprezintă un principiu care vizează instaurarea modurilor de comunicare, de schimb, de conexiune
între multiplele modele culturale, punând în relaţie şi în egalitate moduri dţ gândire şi coduri
expresive diferite, prin potenţarea conştiinţei de contrast (Bouchez şi de Peretti, 1990, p. 146). însăşi
conştiinţa identităţii culturale se fortifică prin depăşirea mediului cultural ale cărui valori cu greu mai
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pot fi percepute în propria cultură. Cantonarea statică în interiorul unei singure culturi nu face decât
să sărăcească însăşi cultura respectivă. „Se poate spune - găsim într-un document UNESCO
(„Cultures", 1977, p. 87) - că o bună educaţie culturală trebuie să permită persoanei a transcende
aspectele culturii sale, percepute ca fiind limitative, şi a pune în libertate aspiraţiile care sunt
paralizate ca într-o cămaşă de forţă".
Politicile educative şi culturale se cer a fi deschise nu numai la valorile naţionale, ci şi la valorile
internaţionale, căci cooperarea economică şi politică va deveni imposibilă dacă nu se va alia cu
spiritul de comprehensiune şi cooperare în domeniile culturii şi educaţiei. Trebuie valorizate toate
particularităţile, modelele comportamentale, ce caracterizează elevii sau grupurile şcolare în situaţia
interculturală. Există o cunoaştere relaţională, centrată pe dialectica dintre dependenţă şi autonomie
faţă de altul, pe care Michele Salmona o numeşte cunoaştere phorică (de la grecescul phorein, care
înseamnă a purta, a suporta, a asuma dependenţa şi autonomia altuia şi a sinelui). Formarea pentru
phoric constă în conştientizarea actorilor de dificultăţile relaţionale în termeni afectivi, în raport cu
eşecurile, temerile, grijile fiecăruia (Dominique Desjeux, 1991, pp. 28-29).
O educaţie aptă să ia în consideraţie sau - mai mult - să se fondeze pe diferenţă şi să se deschidă
în faţa diverselor valori pare extrem de pozitivă şi singura capabilă să răspundă nevoilor Europei de
astăzi şi de mâine, încă din 1950, Louis Meylan, de exemplu, anunţa virtuţile unei educaţii
interculturale : „o perfectă loialitate, respectul persoanei umane, toleranţa, simpatia..., sociabilitatea,
generozitatea şi spiritul de întrajutorare" (1968, p. 171).
Societatea noastră devine din ce în ce mai complexă. Migraţia, multiplicarea contactelor, dispariţia
frontierelor nete sunt realităţi evidente. La acestea se poate răspunde în mai multe feluri. Pentru unii,
nu este decât o singură soluţie : asimi-laţionismul, care reclamă din partea populaţiei care soseşte în
mediul de primire să fie asimilată, să se topească până la dispariţia ei în cultura nouă. Pentru alţii, se
deschide o altă alternativă: multiculturalismul, care ar însemna afirmarea notelor specifice fiecărei
culturi, dar în chip izolat, fără contaminări reciproce. Cum arată Hubert Hannoun, într-o lucrare pe
această temă (1989), fiecare din cele două atitudini constituie pentru ele propriul lor ghetou, căci
rămân închise şi sărăcăcioase. Pentru Hannoun, soluţia cea mai convenabilă se situează la niveIul unei atitudini interculturale, ce implică simultan afirmarea fiecărei culturi cu normele sale
specifice, dar şi deschiderea spre alte culturi, în perspectiva construirii unei noi civilizaţii comune.
„Nu numai că şcoala trebuie să-i înveţe pe elevii săi să trăiască împreună, în acelaşi univers mobilat
de valori diferite, dar, mai mult, ea trebuie să le permită a descoperi că acest univers este hrănit
prin mii de fire ce converg, se întretaie şi se completează în acelaşi timp, construind astfel un mediu
nou în care toţi sunt chemaţi să trăiască" (p. 112).
Pluralismul cultural european este produsul unei istorii lungi şi continue care implică acceptarea
altuia, toleranţa, coexistenţa plurală, dar şi şansa afirmării poziţiilor proprii. Acest pluralism spiritual
se explică prin anumite elemente fundamentale ale culturii: curentele religioase, care au fost
întotdeauna transnaţionale, gândirea ştiinţifică, ce a circulat liberă din zorii epocii moderne,
modelele şi curentele artistice, ideologiile, tehnicile de producţie (vezi Văideanu, 1993). Studiile de
antropologie culturală arată că, în chip funciar, nu pot exista antagonisme fundamentale între sisteme
de valori, decantate de diferitele culturi. Sub aspectul valorilor finale, antropologia stabileşte în mod
statistic că, în culturi diferite, aceleaşi valori pot fi acceptate sau dispreţuite (Camilleri, 1985, p.
156).
Sarcina şcolii de azi este de a forma la elevi o conştiinţă europeană, încă din clasele primare este
de dorit să se cultive respectul şi solidaritatea faţă de cultura altor popoare. Câteva valori-cheie
trebuie să-şi facă loc, fie în programele şcolare, fie în procesele de învăţământ: aspiraţia către
democraţie, respectul drepturilor omului, al drepturilor copiilor, justiţia socială, echilibrul ecologic,
toleranţa şi pacea, tradiţiile culturale etc.
învăţarea simultană a măcar două limbi străine, difuziunea simbolurilor gene-ral-umane,
accentuarea valorilor care mai degrabă unesc oamenii decât îi divizează, participarea tineretului la
gestionarea comunităţii şcolare, integrarea şcolilor în relaţii de înfrăţire la nivel european sunt alte
mijloace de sporire a valenţelor culturale ale activităţilor educative.
Dialogul cultural este - în acelaşi timp - o strategie de interogare intra-culturală asupra
propriilor fundamente ale unei culturi, asupra deschiderilor sau opacităţilor faţă de expresii inedite.
Trebuie combătută tentativa de ierarhizare a componentelor culturale, de decretare a acestora ca fiind
minore sau negative, plecând de la criterii a priori, etno- sau sociocentriste, poziţie adoptată de multe
instituţii şcolare sau nonşcolare. Obişnuinţa de a impune anumite invariante mo-noculturale altor
spaţii culturale este cu totul contraindicată. Este de preferat ca valoarea diferită să fie luată drept
pretext de interpelare a propriului sistem valoric (cf. Camilleri, 1993).
Principiul abordării interculturale poate fi aplicabil, după opinia noastră, în cel puţin două
cazuri:
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• pe un plan sincronic, pentru o înţelegere adecvată a indivizilor ce aparţin unor culturi diferite
şi care trăiesc în acelaşi prezent istoric; este sensul curent dat interculturalităţii şi domeniul de
reflecţie cel mai bogat până în prezent;
• pe un plan diacronic, ca pârghie regulatoare sau catalizator al întâlnirii mai multor culturi ce
aparţin unor perioade de timp diferite; este un domeniu teore tic mai puţin abordat, dar care poate
rezerva suficiente sugestii euristice chiar şi pentru varianta sincronică a ipotezei interculturaliste.
Perspectiva interculturală ar putea astfel prezida actul resurecţiei unei culturi, considerată
„moartă", prin intermediul unei înţelegeri „simpatetice" a valorilor „străine", plecând de la cele
trăite, experimentate. Cultura contemporană poate fi considerată o suită de traduceri/transformări
constante a câtorva motive de bază. Prin această „traducere" (transcripţie, transpoziţie, reiterare,
variaţie), „structurile de profunzime" ale unei culturi rezistă şi se actualizează contextual în
„structuri de suprafaţă", în funcţie de o referenţialitate socio-culturală determinată. Configuraţiile
spirituale occidentale sunt, în fond, variaţii tematice ale aceloraşi motive care se pot găsi în toate
culturile. Aşa-numitele renaşteri culturale nu sunt decât mutaţii de accente, redescoperiri ale unor
expresii spirituale ocultate, restabiliri ale unor coduri culturale uitate. Orice nouă expresie culturală
apare în interiorul şi pe o bază valorică preexistentă. Tradiţia noastră culturală se instalează pe
aceeaşi „sintaxă", dimensionată în mod funciar pe măsura omului dintotdeauna şi de pretutindeni.
Nu se poate nega existenţa unor invariante sau „universalii" culturale, ce se păstrează în orice timp
sau spaţiu cultural, şi care sunt expresii ale unităţii şi unicităţii omenirii.
Educaţia interculturală presupune o nouă abordare a orizontului valorilor. Acestea nu mai
trebuie să fie concepute într-o manieră binară, exclusivistă (bune/rele, ale noastre/ale altora etc.).
Perspectiva dihotomică, maniheistă trebuie să fie străină ipotezei interculturale. Problemele care se
pun acum sunt cele legate de negocierea valorilor, de interpenetrarea lor, de juxtapunerea şi complementaritatea lor. Pot, însă, să apară şi anumite paradoxuri, de pildă, faptul că, la un moment dat,
pot coexista valori contradictorii (la nivel intracultural, inter-cultural, practic şi teoretic etc.).
Situaţiile paradoxale se rezolvă atunci când se iau în calcul o serie de variabile circumstanţiale,
precum nivelul şi profunzimea manifestării valorilor (plan practic/plan abstract), factorul timp
(succesivitate/si-multaneitate), sistemul de referinţă individual sau grupai (valorile noastre/valorile
altora), scopuri şi obiective ale corpusului social etc.
Chestiunea educaţiei interculturale este şi un răspuns specific, pedagogic, la încercarea de
soluţionare a unor consecinţe socio-culturale impuse de amploarea fenomenelor migraţioniste. Multe
reuniuni internaţionale sau organisme specializate, mai ales din Occident, şi-au concentrat atenţia
asupra acestei problematici. Redăm, în continuare, o serie de concluzii stabilite de Consiliul Europei
în 1983, dar care îşi păstrează relevanţa şi astăzi (vezi Recueil d'informations, 1993, p. 205).
• Principiul interculturalist, în situaţia didactică, nu poate să se substituie unor exigenţe deja
clasice ale şcolii, dar le poate însoţi şi facilita, prin lărgirea sferei de preocupări ale şcolii. El se
constituie într-un mijloc prin care instituţia şcolară îşi atinge mai bine scopurile de democratizare,
de egalizare a şanselor şi de difuziune culturală.
• Interculturalismul înseamnă recunoaşterea reciprocă a culturilor de origine şi de primire, în
cazul migraţiei, precum şi a diversităţii expresiilor culturale ale emigranţilor şi autohtonilor. Aceste
culturi nu sunt niciodată fixe, îngheţate în propriile structuri, ci dinamice, creative, tocmai prin
jocul împletirilor şi al con tactelor multiple.
• Din recunoaşterea egalităţii valorice a culturilor nu trebuie trasă concluzia că toate sunt la fel şi
că dispar unele diferenţe sau chiar divergenţe. Şcoala tre buie să releve şi să cultive aceste diferenţe,
revalorizând noile expresii culturale în contextul mai larg, al comunităţii în care se integrează noii
veniţi.
• Diversitatea experienţelor culturale, la care se va alinia şcoala, în noul con text, trebuie să
determine repunerea în chestiune a criteriilor de evaluare şcolară, care nu mai rămân socio- sau
etnocentriste. Selecţia şcolară, ca şi percepţia eşe cului şcolar vor fi resemnificate în consens cu
noua paradigmă de dimensionare a proceselor şcolare.
• Practica interculturală în şcoală, precum şi înţelegerea între elevi depind în bună măsură de
organizarea proceselor educaţionale, de calitatea colaborării în tre profesorii autohtoni şi cei străini.
Relaţiile de înfrăţire dintre şcolile din ţări diferite, schimburile de elevi sau de personal didactic sunt
strategii suplimentare de împlinire a exigenţelor educaţiei interculturale.
• Conţinutul învăţământului trebuie să se plieze şi el la coordonatele inter-culturalităţii. O
reexaminare a ponderii informaţiilor şi cunoştinţelor cu caracter general-uman se cere cu acuitate,
după cum şi o decongestionare a conţinutului de elemente valorice înguste trebuie asigurată, fără a
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se afecta ponderea acelor elemente particulare, purtătoare şi revelatoare de valori înalte şi perene.
• Formarea iniţială şi continuă a formatorilor este o altă cale de asigurare a aplicării
principiului interculturalităţii. în acest sens, trebuie regândite priori tăţile, strategiile,
metodologiile, obiectivele şi practicile pedagogice de pregătire a cadrelor didactice. Experienţa
culturală şi relaţională a profesorilor este o pre misă şi un prim pas în concretizarea educaţiei
interculturale.
Un rol important în traducerea în act a acestei exigenţe revine nu numai şcolii, ci şi altor instanţe:
familia, organizaţiile de copii şi tineret, organizaţiilor etnice, confesionale etc. O conjugare a
eforturilor educaţionale externe şcolii, a capacităţilor educogene ale formalului, nonformalului şi
informalului devine mai mult decât necesară.
3. Dificultăţi în raportul identitate-alteritate. Consecinţe pedagogice.
Se ştie că orice identitate se construieşte în cadrul unei relaţii de diferenţă/asemănare cu ceea ce este
altul. Problema identităţii culturale este una dintre cele mai urgente şi mai complexe chestiuni ce
trebuie să fie rezolvată de comun acord. Circumstanţele actuale, caracterizate prin multiplicitatea
schimburilor, deschiderea frontierelor, creşterea masivă a circulaţiei oamenilor şi ideilor, pun sub
semnul întrebării concepţiile tradiţionale asupra identităţii. Pentru că trebuie sa construim, să
dezvoltăm şi să învăţăm modalităţi de convieţuire, în această pluralitate a culturilor, este indispensabil
să abordăm relaţia identitate-alteritate într-o modalitate ea însăşi plurală.
Conceptul de identitate culturală este destul de vag şi dificil de cuprins. El poate fi circumscris
prin invocarea atât a dinamicii culturale, cât şi a individului ce încearcă să ţină pasul cu această
dialectică. „O identitate stabilă, rigidă, osificată, obiect al unei fixaţii - subliniază Micheline Rey constituie o carcasă asimilabilă câteodată unui mecanism de apărare şi, de aceea, este simptomatică
pentru o situaţie de criză" (Micheline Rey, 1984). încât, identitatea culturală ar putea fi asimilată
unui stereotip. Conceptul de identitate culturală este un con-struct care are drept trăsături
caracteristice reducţia, fixaţia şi tendinţa de generalizare. Identitatea culturală este, într-un fel, o
etichetă pusă, în primul rând, de un observator care nu se află sub puterea reflecţiei obiective a unei
exteriorităţi culturale. Mai tot timpul, identităţile se definesc din interior. Iată aici contextul
epistemic ce generează ambiguitatea legată de acest concept.
A discuta despre identitatea individuală sau colectivă presupune o abordare interacţionistă şi
situaţională. Emergenţa unei identităţi presupune întâlnirea şi raportarea la altul. Nu se poate vorbi
de identitate de sine fără raportarea la altul sau la dinamica temporală. Suntem ceea ce suntem ca
individualitate şi prin „lipsa" pe care o căutăm sau o găsim în alteritate. în această proiecţie în/spre
altul putem să ne împlinim şi să ne percepem plenitudinea sau limitele reale. După ipoteza
situaţională, identitatea este o unitate plurală, o structură dialectică prin care unitatea subiectivă este
în mod constant negociată prin seria de transformări induse de diversitatea de situaţii proxime.
Asociindu-se la acest punct de vedere, C. Camilleri este de acord că transformările externe se
prezintă individului ca semnificate şi structurate deja de o serie de parametri care vin din
interioritatea sa, din experienţele sale anterioare (1993). P. Ţap defineşte identitatea culturală ca un
sistem dinamic de sentimente axiologice şi de reprezentări prin care actorul social, individual sau
colectiv, îşi orientează conduitele, îşi construieşte istoria, caută să-şi rezolve contradicţiile prin
relaţionarea la alţi actori sociali, fără de care nu se poate defini şi percepe satisfăcător. Pentru E.H.
Erikson, identitatea personală este vizată în termeni de unitate, de continuitate şi de similitudine cu
şinele, singura preocupare fiind ca această unitate să-şi asigure existenţa şi continuitatea în reţeaua
complicată a relaţiilor şi acţiunilor exterioare (1963). Pentru Joseph Leif (1981, p. 60) identitatea
culturală se poate realiza în două moduri: prin integrarea în sistemul social, într-un mod difuz, dar
constrângător şi pregnant, şi prin intermediul demersurilor educative în şcoală.
Sunt şi teoreticieni care analizează chestiunea identităţii punând în prim plan aspectele schimbării
şi adaptării. Kasterstein vorbeşte, de pildă, de o identitate circumstanţială, ca fiind o identitate ce
năzuieşte să se adapteze la situaţii şi roluri diferite. Putem astfel constata că ne aflăm în faţa unei
dileme: în fond, identitatea este un proces sau o structură? Este aceasta o entitate evolutivă sau
statică? C. Camilleri susţine că devenirea noastră individuală este realizată mai puţin din alterări, cât
din constante. Dinamica identităţii personale pune problema coerenţei noastre existenţiale, a
ansamblului nostru de reprezentări despre sine şi despre univers. Dacă nimic nu este stabil, totul
intră în disoluţie. Credem că problema identităţii axiologice trebuie să fie înţeleasă prin corelarea şi
racordarea noastră la schimbările neîncetate pe care ritmurile dezvoltării mediului ni le impun cu
preeminenţă, înseşi criteriile de valorizare a individului, în ceea ce
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are el constant, devin confuze şi relative, încât, în această valorizare, vom pleca de la criterii
permutabile, interschimbabile, etalând, după caz, fie adaptabilitatea, fie constanţa, în funcţie de
circumstanţe.
Cât priveşte problema al teri taţii culturale, dificultăţile teoretice sunt şi mai numeroase. Să ne
aducem aminte, în acest context, de perspectiva organicistă a lui O. Spengler care susţine ideea
incomunicabilităţii culturilor. Pentru acest filosof, fiecare cultură constituie o unitate închisă, ce
trebuie luată ca atare. Cea mai mare parte a gânditorilor contemporani sunt de acord cu necesitatea
interferenţei culturale şi recunosc forţa îmbogăţitoare a contactului cultural.
Cercetătorii din perimetrul educaţiei interculturale relevă, în mod explicit, că, pentru identitatea
doritoare să şi-o apropie, alteritatea, cu experienţele ei, prezintă o importanţă deosebită în
delimitarea şi constituirea acesteia. Micheline Rey sugerează faptul că interculturalitatea nu presupune,
cum se sugerează deseori, „dreptul la diferenţă", întrucât acest slogan (pedagogic) conduce la
apartheid şi tinde chiar să-1 justifice. „Interculturalul este, mai ales, dreptul la egalitate (pe care
diversitatea nu o pune în chestiune) şi locul esenţial al alterităţii, care simultan fundamentează şi
reînnoieşte întreaga viaţă (individuală şi socială) şi însăşi cultura" (1993, p. 2). Posibilităţile de
adaptare a individului vor deveni atunci mai largi. Individul poate actualiza un anumit segment
identitar, pentru a se ancora mai bine în situaţiile în care se implică, în acelaşi timp, contactul cu altul
constituie cea mai bună ocazie de a se interoga asupra propriei identităţi. Chiar învăţarea, după M.
Serres, este un proces care conduce la încrucişare (me-tissage), amestec, adică la înmănuncherea
de influenţe care ne formează, ne deformează (uneori, şi deformarea este necesară) şi ne transformă
(1991).
Sensibilizarea faţă de contextul cultural al altuia nu presupune numai un plan intelectual al
formării prin educaţie. Educaţia presupune şi o formare comportamentală, dar, mai ales, una
relaţională. Comportamentele culturale presupun componente de ordin atitudinal şi afectiv. Ele sunt
încorporate de individ, uneori, prin imitaţie, încercare şi eroare, în afara unui proces discursiv, verbal,
întotdeauna conştient şi explicit. De aceea, educaţia interculturală trebuie să vizeze, mai întâi, acest
fond, de care depinde dirijarea interesului elevilor înspre teritorii spirituale inedite, altele decât cele
încetăţenite.
în învăţământ, culturile se cer a fi studiate într-o manieră comparativă şi, în acelaşi timp,
complementară. Trebuie identificate acele filtre culturale (Ies cribles culturels, vezi Micheline
Rey, 1985), prin care membrii unei comunităţi diferite înţeleg şi semnifică realitatea, prin alternarea
sondărilor şi explorărilor câmpului cultural. Autoarea sus-menţionată sugerează chiar necesitatea unei
abordări stereoculturale (approche stereoculturelle) în educaţie, pentru mai buna circulaţie a valorilor
dintr-o cultură în alta. După opinia Michelinei Rey, abordarea stereo-culturală uşurează recunoaşterea
şi conştientizarea filtrelor culturale. Această practică ar facilita decriptarea unor stimuli culturali
necunoscuţi încă şi ar permite stăpânirea şi perceperea diversităţii culturale (1984a). Abordarea
culturilor „în stereo" este o bună ocazie pentru a li se crea copiilor situaţii favorabile pentru a
descoperiri varietăţile gusturilor, ale formelor de expresie, limbajelor, formelor de organizare
socială, stilurilor de viaţă, regulilor de comportament, perceperii timpului, obiectelor, vieţii,
imaginarului individual sau colectiv.
4. învăţământul în perspectiva educaţiei interculturale
învăţământul românesc se găseşte în plină schimbare şi reînnoire. Credem că este uiuinentul să se
imprime întregii reforme şi o dimensiune interculturală. Iată câteva argumente în acest sens :
a. Vom pleca, mai întâi, de la o motivaţie pragmatică: este mult mai uşor să inovezi şi să
introduci elemente noi încă de la începutul unui proces, decât după ce liniile de forţă au fost deja
trasate, iar restructurarea şi statornicirea reţelei de norme cu privire la învăţământ au fost realizate.
b. Este un fapt ştiut că cele mai multe tensiuni interetnice au drept sursă necu noaşterea suficientă
din punct de vedere cultural, în RM, trăiesc laolaltă mai multe grupuri minoritare, aşezate aici în
diverse împrejurări istorice. Se pot invoca tensiuni de sorginte etno-culturală, mai mult sau mai puţin
ascunse. Credem că aceste disensiuni (reale, virtuale, imaginare ?) se pot atenua sau chiar aneantiza
printr-o educaţie prealabilă pentru interculturalitate.
c. Societatea noastră cunoaşte o mutaţie profundă. Articulaţia interculturală a sistemului şcolar ar
constitui un mijloc eficace pentru trecerea la o societate democratică, deschisă şi permisivă,
deopotrivă pluralistă şi solidară, înseşi fenomenele de intoleranţă politică, economică etc. pot fi
stăvilite prin promovareacomportamentelor interculturale.
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d. Abordarea interculturală ar putea îmbunătăţi aspectul relaţional al locuitorilor ţării noastre,
conferind o dimensiune nouă raporturilor interumane cotidiene. Tendinţele egocentriste,
pragmatismele extreme, precum şi fenomenele psiho-sociale de marginalizare pot fi diminuate.
Perspectiva interculturală, imprimată învăţământului nostru, s-ar putea lovi de anumite prejudecăţi
(ascunse ori uitate) sau ar putea să reînvie sentimente de ură sau dispreţ, acumulate în timp. înainte de
a încerca să cultivăm în spiritele oamenilor dorinţa de cunoaştere şi ataşare la alte culturi, este
nevoie să se disipeze resentimentele şi prejudecăţile; trebuie pregătit un „grad zero" în
obişnuinţele şi mentalităţile noastre, platformă de la care se vor putea înălţa şi dezvolta comportamentele interculturale dorite. Vechile etichete şi judecăţi apriorice se cer a fi părăsite. Desigur
că nu putem face fabula rasa din trecutul nostru. Dar trebuie să punem în valoare unele facultăţi
umane de a uita anumite aspecte, întrucât uitarea are şi valenţe pedagogice, în Transilvania, multe
dintre tensiunile etnice sunt alimentate şi resuscitate de unele erori, comise de unii şi de alţii, în
perioade istorice determinate (de pildă, perioada celebrului Dictat de la Viena sau perioada imediat
următoare celui de-al doilea război mondial), în Moldova ex-sovietică, se pot constata anumite
atitudini cu caracter revanşard, chiar în perimetrul cultural-lingvistic, ce sunt afişate nu numai de
către cetăţenii rusofoni, ci chiar de către unii români. O realitate socio-eulturală deficitară pentru
unii nu trebuie înlocuită cu una de aceeaşi factură, dar favorabilă pentru partea adversă. Fostele
privilegii lingvistice şi culturale nu trebuie să se transfere unilateral părţii pe care istoria a pus-o în
drepturile fireşti. Echilibrul şi cumpătarea sunt mai mult decât necesare. Dacă timpul şi istoria au pus
laolaltă, în acelaşi spaţiu, români şi ruşi, români şi unguri, români şi ţigani etc., atunci ei sunt obligaţi,
prin acelaşi determinism implacabil, să se .suporte, să se cunoască şi să se respecte reciproc, în materie
de cultură, aroganţa şi complexele „de superioritate" nu sunt deloc justificate, în cazul
învăţământului românesc, abordarea interculturală ar trebui să genereze o serie de reflecţii asupra
unor chestiuni cum ar fi :
• necesitatea de a fundamenta un sistem şi o structură instituţională pentru învăţământ care să
fie mult mai flexibile şi mai permisive la autonomia unităţilor de bază;
• capacitatea sistemului şcolar de a preveni „ghetoizarea" fenomenelor de se gregaţie culturală,
dar şi posibilitatea de a se asigura un învăţământ în limba ma ternă pentru comunităţile minoritare.
Trebuie meditat până la ce nivel se poate merge cu instrucţia în limba maternă, într-un stat
naţional şi unitar. Pretenţiile unora de a se realiza învăţământ superior în limbile minorităţilor nu
sunt justi ficate şi nu fac casă bună cu principiile educaţiei interculturale. De altfel, nici
standardele europene nu sunt în consens cu aceste presiuni. Mai mult decât atât, chiar şi ideea unor
şcoli separate, pentru minorităţi, este discutabilă. Acolo unde coexistă două etnii, de pildă, ar fi mai
nimerit să se realizeze o instruire în per spectiva ambelor culturi, prin reciprocitate;
• necesitatea de a se stabili o serie de obiective educaţionale centrate pe do bândirea autonomiei
spirituale, pe autoinstrucţie şi autoeducaţie. Trebuie să se cultive atitudinile şi abilităţile de
racordare pe cont propriu la fenomenele cul turale în continuă multiplicitate şi diversitate;
• cerinţa de a se revizui conţinuturile programelor de educaţie, prin imprimarea unor direcţii
interculturale asupra unor materii de învăţământ, precum istoria, geografia, literatura, artele şi
chiar ştiinţele. Se cer a fi introduse în curriculum-urile şcolare noţiuni cu privire la diversitatea
culturilor şi unitatea umanităţii, E nevoie să fie valorificate toate particularităţile semnificative, com
portamentele care sunt susceptibile de încorporări multiculturale; trebuie păstrat un echilibru optim
între elementele purtătoare de generalitate şi expresiile culturale secvenţiale, naţionale (vezi în
acest sens sugestiile pertinente ale lui George Văideanu, 1988, p. 189);
• lărgirea gamei de strategii şi metodologii didactice, prin evidenţierea de metode şi tehnici
didactice mai suple şi compatibile deschiderii interculturale. Aceste exigenţe trebuie puse în practică
de către învăţătorii şi profesorii care cunosc cel mai bine comunitatea şcolară şi particularităţile
culturale ale elevilor.
în încercarea de a implanta acest principiu, se vor avea în vedere coordonatele şi variabilele
comunitare concrete şi, bineînţeles, obiectivele educaţionale vizate. Am putea discerne, astfel,
trei cazuri ale acestei contextualizări:
• în comunităţile pluriculturale, cu etnii eterogene, unde se manifestă tensiuniinteretnice, demersul
intercultural trebuie să se centreze pe scopuri terapeutice, prin care să se stingă unele conflicte şi să
se prevină altele. Strategiile vor fi dimensionate şi aplicate de instituţii precum şcoala, biserica,
diferitele organizaţii şi fundaţii culturale, eventual prin colaborare şi complementaritate a acţiunilor.
O descentralizare a acestor instituţii este bine venită şi, în bună măsură, această cerinţă este
asigurată.
• în comunităţile pluriculturale, unde nu există tensiuni manifeste, abordarea interculturală trebuie
să aibă drept obiective prevenirea conflictelor virtuale, înţelegerea mutuală, colaborarea şi
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deschiderea interetnică. Acţiunile practice ţin de instituţiile de bază şi de inspiraţia, bunăvoinţa şi
buna-credinţă a cetăţenilor de etnii diferite.
• în comunităţile locale monoculturale şi omogene etnic, avansăm ideea nece sităţii unei pregătiri
prealabile pentru dialog intercultural, în vederea facilitării contactelor şi interacţiunilor viitoare
posibile. Pe această bază se va clădi socie tatea mondială de mâine, în acest sens, colaborarea
tuturor factorilor de decizie la nivel central şi local se impune cu necesitate.
A sensibiliza factorii implicaţi în educaţie, pentru dimensiunea interculturală a învăţământului, a
fost unul dintre scopurile urmărite în aceste pagini. Cum este firesc, orice călătorie începe cu un prim
pas. Sugestiile care vor urma, cu un alt prilej, vor aduce şi alţi „indicatori" pe drumul ce-1 vom
parcurge împreună.

Întrebări pentru autoevaluare:
1.Concept de educaţie interculturală.
2. Educaţia interculturală un pas spre pluralizmul contemporan.
3. Aspecte pedagogice ale educaţiei interculturale.
Tema 12. Managementul educaţional.
Planul :
1. Noţiune de management educaţional..
2. Principiile mamagementului educaţinal.
3. Nivelurile de conducere în sistema de învăţămînt a Moldovei.
4. Diagnoza şi prognoza în conducerea învăţămîntului.
12.1. Noţiune de management educaţional..
Învăţământul, ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca „întreprindere" de Iungă durată, de care
depinde formarea celui mai important factor al naţiunii - omul pregătit prin studii, forţa de muncă şi
specialiştii - nu poate şi nici nu trebuie să-si permită ă aibă eşecuri, în acest sens, el are nevoie de o
conducere competentă şi eficintă Conducerea competentă şi eficientă a învăţământului, atât la
nivelul sistemului, al instituţiei de învăţământ necesită fundamentarea ei ştiinţifică. La baza acestei
fundamentări stă ştiinţa conducerii învăţământului sau managementului educaţional
Pentru a asigura învăţământului un randament şi o performanţă ridicată sunt necesare cunoaşterea şi
aplicarea ştiinţei managementului educaţional. Funcţia de conducător (manager) al învăţământului este o
profesie şi, ca oricare profesie, trebuie imitată. Pentru conducerea cu rezultate optime a învăţământului,
orice conducător (nager) din învăţământ trebuie să cunoască principiile, nivelurile şi funcţiile
ştimanagementului educaţional, în strânsă legătură cu folosirea unui instrument metOdB logic si practic
modern, bazat pe informatică, pe limbajele de programare, pe utiliza^ de reţele de calculatoare personale,
pe o modernă bază logistică.
12.2. Principiile managementului educaţional(engl. management - conducere; manager –
conducător)
Printre principiile care orientează şi fundamentează managementul educaţie menţionăm: a)
conducerea democratică; b) îmbinarea conducerii şi răspunderii unice (unipersonale) cu
conducerea şi răspunderea colectivă; c) promovarea cadrelor de conducere pe bază de
competenţă; d) operativitatea şi e) deontologia conducerii.
a) Principiul managementului educaţional democratic şi interactiv. |
concordanţă cu cerinţele societăţii civile, ale democraţiei şi statului în drept, conducă învăţământului trebuie
realizată pe baze democratice. Acest principiu presupune că înainte de luarea deciziei să se consulte
eşaloanele subordonate conducerii şi executanţii actului decizional, încât să fie un management interactiv.
Aceasta înseamnă: realizarea unor structuri organizatorice şi decizionale ale învăţămtului, care să îmbine
armonios dirijarea pe verticală unidirecţională de la conrtol central cu dirijarea în reţea, pe orizontală, la
nivel intermediar şi nivel local a instituţiilor de învăţământ, eliminându-se orice elemente
administiv-birocratice şi dezvoltându-se structuri specifice democraţiei: descentralizarea
organizatorică si decizională, chiar până la nivelul şcolilor, în scopul eliminării cu desăvârşire a

65

centralismului excesiv şi autoritarist, asigurându-se posibilitatea adoptării deciziilor de către
nivelurile locale (de bază), ale fiecărei instituţii de învăţământ, deciziile nivelurilor centrale şi
intermediare având un caracter coordonator, mai ales în instituţiile de învăţământ superior, unde
acţionează principiul autonomiei universitare, adică al autoconducerii învăţământului; de reţinut
faptul că şi unităţile de învăţământ particular dispun de autonomia organizatorică şi funcţională,
însă evaluarea şi diplomele sunt realizate după standardele de stat, cu recunoaşterea validităţii lor de
către stat, pe baza acţiunilor de acreditare; alegerea organelor de conducere, a reprezentanţilor
ambilor factori, adică a cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor, în condiţiile şi proporţiile prevăzute
de lege; selectarea organelor şi cadrelor didactice de conducere pe bază de alegeri democratice
de jos şi până sus, pe o durată de cel mult două legislaturi; luarea deciziilor cu majoritate de voturi
din numărul membrilor organelor colective de conducere (consiliu, colegiu etc.); dinamizarea
iniţiativei creatoare şi participative la găsirea şi aplicarea soluţiilor valoroase şi eficiente de
conducere, la optimizarea conducerii, atât a membrilor organelor colective de conducere, cât şi a
membrilor comunităţilor de învăţământ (catedră, şcoală, facultate, universitate etc.); asigurarea
drepturilor cetăţeneşti şi a protecţiei sociale tuturor membrilor comunităţii educaţionale, în
spiritul Constituţiei ţării, a Legii învăţământului şi a „Declaraţiei universale a drepturilor omului".
Regulamentele şcolare şi Carta universitară asigură buna funcţionare în spirit democratic a
învăţământului şi înscrierea lui pe coordonatele europene, cu toate consecinţele favorabile ce decurg
din acestea.
b) Principiul îmbinării conducerii şi răspunderii unice (unipersonale) cu
conducerea şi răspunderea organelor colective.
Cadrele de conducere (directorii de şcoli, decanii şi rectorii din instituţiile de învăţământ superior
etc.) au, prin lege, o serie de atribuţii pe care le îndeplinesc în spiritul conducerii şi răspunderii
unipersonale. Fiecare compartiment şi manager în parte necesită funcţii si responsabilităţi distincte
si transparente, fără intervenţii din afară, dar într-o atmosferă de iniţiativă creatoare şi de cooperare
loială şi eficientă, în acelaşi timp, organele de conducere (consiliile de administraţie şi
profesorale, senatele şi colegiile acestora) au dreptul de a lua decizii, care trebuie îndeplinite, atât
de conducătorii, cât şi de membrii comunităţii de învăţământ (şcoală, facultate, instituţie de
învăţământ superior), îmbinându-se, în mod suplu, conducerea unipersonală cu conducerea
organelor colective. Acest principiu se aplică şi la nivel central (Minister) şi la nivele
intermediare (Consiliul Naţional al Rectorilor, inspectoratele şcolare etc.).
c) Principiul promovării cadrelor pe bază de competenţă dovedită prin concurs.
Pentru a promova oameni potriviţi la locuri de conducere potrivite, principiul competenţei
este singura normă ce trebuie să acţioneze într-un stat de drept, într-o societate democratică. A
promova cadre de conducere în spiritul acestui principiu înseamnă a aprecia, în primul rând,
competenţa profesională şi managerială. Având în vedere obiectivele educative ale învăţământului,
acest principiu cere în mod obiectiv ca cei promovaţi în funcţii de conducere, la toate nivelele, să
dovedească şi competenţe ştiinţifice, civico-morale şi democratice, prezente printr-un comportament civico-moral şi democratic ireproşabil. Acest principiu înseamnă că în promovarea
cadrelor de conducere să se elimine, cu desăvârşire, incompetenţa, impostura, relaţiile
neprincipiale, nepotismul, comportamentul nedemocratic, autoritarist şi necivilizat, imoral. La baza
promovării cadrelor de conducere, ca de altfel a tuturor cadrelor didactice, având în vedere că
fiecare profesor (educator) este un conducător al procesului de instrucţie şi educaţie, al
colectivelor şcolare sau universitare, trebuie să stea mecanismul ştiinţifico-profesional şi
democratic al concursului, în concordanţă cu respectarea deontologiei desfăşurării acestuia.
d)Principiul operativităţii în conducerea învăţământului.
Este cunoscută insatisfacţia produsă de amânările şi tergiversările „practicate" în rezolvarea
problemelor, în luarea deciziilor. Soluţionarea problemelor în actul conducerii învăţământului, la
toate nivelurile trebuie realizată în mod operativ. Aceasta înseamnă receptivitate, înseamnă
preocupări şi eforturi susţinute, înseamnă dialog, documen tare şi analize atente, înseamnă
conjugarea eforturilor unor specialişti şi organe de conducere, înseamnă în ultimă instanţă un spirit
democratic şi un comportament etic civilizat faţă de semenii noştri, faţă de cei ce ne-au propus şi
ales în organele şi funcţiile de conducere, rezolvându-le operativ toate problemele importante.
e) Principiul deontologiei conducerii învăţământului. Acest principiu cere
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profesiei de educator, de conducător în învăţământ, inclusiv inspectorului şcolar să
dovedească competenţă, conştiinţă şi probitate profesională, etică şi managerială,
dragoste faţă de oameni, faţă de colegii de profesie, faţă de membrii colectivităţii
pe care o conduce, receptivitate faţă de opiniile, sugestiile şi criticile acestora.
Principiul cere fermitate şi exigenţă în îndeplinirea deciziilor, dar şi înţelegere, spirit
de dreptate, echitate şi corectitudine în aprecierea rezultatelor muncii celor cu
care cooperează şi pe care-i conduce. De asemenea, principiul cere conducătorilor j
spirit colegial, de cooperare, eliminându-se actele de comandă brutale, autoritariste.
Numai în asemenea condiţii un conducător poate fi iubit, ascultat şi urmat în
demersurile sale decizionale.
f) Mai pot fi menţionate: principiul managementului participativ (de impli
care activă), principiul competiţiei dintre unităţile de învăţământ, principiul
motivaţiei factorilor implicaţi şi principiul eficienţei activităţii.
12.3. Nivelurile de conducere a învăţământului
Sistemul de învăţământ al RM cunoaşte trei niveluri de conducere: a) conducere la nivelul
unităţilor de învăţământ; b) nivelul intermediar de conducere şi c) nivelul central de conducere.
a) Nivelul de conducere, de bază, al unităţilor de învăţământ.
Acest nivel de conducere al unităţilor de învăţământ este reprezentat astfel: şcoli, licee şi grupuri
şcolare - în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de catedre, facultăţi, universităţi şi academii etc.
- în sistemul de învăţământ universitar, în sistemul şcolar - şcoala, liceul sau grupul şcolar reprezintă
entităţile fundamentale organizatorice şi funcţionale - toate conduse de directori, în sistemul de
învăţământ universitar: departamentul (catedra) este substructura fundamentală a facultăţii, fiind
condusă de director (şef de catedră); facultatea este substructura funcţională a instituţiei de
învăţământ superior, condusă de decan şi biroul executiv, iar universitatea (academia etc.) este
entitatea funcţională principală a învăţământului superior,condusă de rector şi biroul executiv.
Unităţile de învăţământ sunt componente şcolare
cu personalitate juridică. Fiecare unitate de învăţământ alege un organ colectiv de conducere, cu
reprezentanţi din rândul cadrelor didactice şi al elevilor (studenţilor) - aşa cum sunt consiliile
profesorale şcolare şi de administraţie - în scoli, consilii profesorale - în şcoli şi facultăţi şi senatele în instituţiile de învăţământ superior, organe de conducere care aleg cadrele de conducere - directori şi
directori adjuncţi în şcoli, licee, grupuri şcolare; decani, prodecani, secretari ştiinţifici şi directori (şefi
de catedre) - în facultăţi; rectori, prorectori şi secretari ştiinţifici - în universităţi, precum şi birourile
executive, care asigură conducerea operativă între şedinţele organelor colective de conducere. Ca
preşedinţi ai organelor colective de conducere pentru: consiliile de administraţie, profesorale şi
birourile executive de conducere - în şcoli sunt directorii, în facultăţi decanii, iar pentru senate şi
birourile executive din institutele de învăţământ superior - rectorii.În consiliile de administraţie din
liceu şi şcoli postliceale, ca şi în consiliile profesorale ale facultăţilor şi Senatelor universităţilor sunt
aleşi şi reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor şi respectiv ai studenţilor, potrivit legii.
b)Nivelul intermediar de conducere a învăţământului
Între nivelele şcolare (unităţilor de învăţământ) de conducere ale învăţământului şi Ministerului ca nivel central, se organizează şi funcţionează şi nivelele intermediare de conducere. Astfel, pentru
conducerea instituţiilor de învăţământ şcolare (şcoli, licee, grupuri şcolare) sunt instituţionalizate
Direcţiile raionale de Învăţămînt, care cooperează cu organul de inspecţie la nivelul Ministerului .
Inspectoratele şcolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate , care asigură
organizarea, coordonarea, funcţionarea şi evaluarea învăţământului preuniversitar în teritoriu.
Inspectorii generali şi inspectorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al Ministerului din rândul
cadrelor didactice cu înaltă competenţă profesională şi probitate morală, de regulă dintre
inspectorii şcolari selecţionaţi prin concurs. Inspectoratele şcolare (inspecţia şcolară, în general)
asigură: participarea la evaluarea activităţilor cuprinse în procesul de învăţământ; supravegherea
aplicării legilor şi a altor acte normative privitoare la învăţământ; perfecţionarea învăţământului,
experimentarea, fundamentarea şi generalizarea inovaţiilor pedagogice; informarea şi sprijinirea
membrilor comunităţii educative în exercitarea drepturilor şi în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
Pentru îndeplinirea celor de mai sus, inspectorii şcolari au acces în unităţile de învăţământ şi în
serviciile ce desfăşoară activităţi conexe învăţământului.
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b) Nivelul central de conducere a învăţământului.
Acest nivel este reprezentat de Ministerul Educaţiei , Tineretului şi Sportului, organ de stat chemat
să transpună în practică politica şcolară privind dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului în
condiţiile statului de drept. Nivelul central de conducere asigură coordonarea generală a
învăţământului şi a educaţiei în general, înlăturând, însă, conducerea excesiv centralizată şi
asigurând descentralizarea conducerii învăţământului.
Nivelul central de conducere a învăţământului presupune următoarele competenţe: stabilirea
principiilor generale de organizare a reţelei şcolare pe teritoriul ţării şi a standardelor specifice
construcţiilor şcolare şi dotărilor cu mijloace tehnice necesare învăţământului; evaluarea politicii
de dezvoltare a sistemului de învăţământ şi coordonarea generală a învăţământului; formularea şi
îndeplinirea standardelor sistemului de învăţământ, încât să se garanteze unitatea şi concordanţa cu
obiectivele dezvoltării naţionale; asigurarea funcţionării în fiecare unitate de învăţământ, a
organelor specifice de conducere, alese pe baze democratice, dintre toţi reprezentanţii comunităţii
educative - cadre didactice, elevi (studenţi) etc; aplicarea şi respectarea principiilor şrfegulilor
democratice în luarea şi implementarea deciziilor; asigurarea priorităţii principiilor şi criteriilor
pedagogice şi ştiinţifice în conducerea unităţii de învăţământ, în raport cu cele administrative şi,
desigur, asigurarea bazei didactice, materiale şi finanaciare necesare unităţilor de învăţământ,
în spiritul Legii învăţământului şi a altor acte normative; cooperarea cu organismele şi comisiile
de conducere ale unităţilor de învăţământ, cu sindicatele, cadrele didactice şi organizaţiile tineretului,
precum şi cu organele puterii locale şi centrale, cu organismele internaţionale de învăţământ şi
educaţie cum sunt UNESCO, B.I.E. etc.
12. 4. Diagnoza şi prognoza. Funcţiile conducerii învăţământului
Stabilirea funcţiilor necesită atât o evaluare a stadiului la care a ajuns învăţământul, ca atare
presupune o diagnoză managerială, cât şi o cunoaştere a tendinţelor, direcţiilor, împrejurărilor de
evoluţie în viitor a învăţământului, ca atare presupune o prognoză managerială.
Diagnoza managerială stabileşte stadiul prezent la care a ajuns învăţământul, ajutând să
se cunoască atât realzările valoroase obţinute 'în etapa anterioară (în anul şcolar sau universitar
încheiat), pentru a se şti de la ce valori si experienţe pozitive se porneşte, pentru generalizarea
rezultatelor pozitive în etapa următoare, cât şi să cunoască dificultăţile şi neajunsurile
întâmpinate, pentru ca în etapa următoare (în noul an şcolar sau universitar) să se caute să se
înlăture acestea, să se prevină apariţia lor şi să se găsească soluţii de îmbunătăţire a activităţii
şcolare (universitare).
Prognoza managerială este acţiunea de predicţie în timp a învăţământului, determinând
apariţia şi evoluţia caracteristicilor şi valorilor pe care, probabil, le va avea în viitor învăţământul
în comparaţie cu prezentul. Prognoza managerială, pornind de la datele diagnozei, explorează
(prospectează) viitorul şi găseşte tendinţele şi perpectivele de dezvoltare ale învăţământului,
urmărind să i se asigure o dezvoltare ascendentă îmbunătăţită. Prognoza este necesară şi pentru
a preveni consecinţele necunoscutului şi nereuşitelor, a insuccesului ce ar putea apărea datorită
lipsei de cunoaştere a viitorului. Desigur, prognoza va avea în mod firesc şi o anumită doză de
probabilitate, faţă de care trebuie gândite şi corecţiile ce-ar trebui făcute la timpul potrivit,
pentru a evita riscurile nedorite si demobilizarea în acţiune.
12.4. Funcţiile conducerii învăţământului
Conducerea ştiinţifică a învăţământului se realizează prin următoarele funcţii: a)
planificarea-programarea (previziunea); b) organizarea-coordonarea; c) îndruma-reaantrenarea; d) controlul-evaluarea şi e) decizia.
a) Planificarea-programarea (previziunea). Planificarea-programarea este funcţia de
concepere si prevedere a conţinutului conducerii învăţământului. Planificarea (previziunea)
trebuie să îmbine în mod armonios respectul faţă de lege cu respectul faţă de obiectivele şi
cerinţele concrete stabilite pe ansamblul învăţământului, la nivelele şcolare şi, în ultimă instanţă, la
nivelul fiecărei unităţi şcolare şi universitare, dinamizând spiritul de independenţă creatoare,
autonomia de conducere - în cazul învăţământului superior, îndeosebi.
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Deşi planificarea înseamnă stabilirea unor obiective (ţinte) relativ precise, ea trebuie să
aibă un caracter dinamic care să stimuleze creaţia, adaptarea la ceea ce este nou, pentru
asigurarea unei dezvoltări durabile a învăţământului.
Pentru a realiza o dezvoltare eficientă şi viabilă a învăţământului este nevoie de o planificare
(previziune) modernă a educaţiei, în condiţiile perioadei de tranziţie spre o societate democratică,
dar şi după instaurarea reală a democraţiei, planificarea modernă a educaţiei este un instrument
ştiinţific pentru realizarea schimbărilor educaţionale controlate, necesitând diagnoza, stabilirea
obiectivelor şi priorităţilor, elaborarea programelor şi proiectelor de acţiune. Planificarea
educaţiei trebuie să corespundă schimbărilor care se produc în societate şi chiar să le devanseze.
Planificarea de rutină trebuie să se transforme în planificare de inovare. Dacă planificarea de
rutină urmărea realizarea unui sistem informaţional de educaţie, modernizarea metodologiilor
specifice demografiei şcolare, îmbunătăţirea bazei de date statistice şi dezvoltarea planificării l* nivel
regional şi local, planificarea de inovare, trebuie să cuprindă o gamă largă de preocupări, ca: studii
de dezvoltare pe termen lung, programe pentru sporirea calităţi educaţiei, dezvoltarea
managementului participativ, reforma instituţională pentru descentralizarea structurilor de decizie din
învăţământ etc.
în acest context, planificarea-programarea (previziunea) educaţională privin^ sistemul de
învăţământ si desfăşurarea instrucţiei si educaţiei implică următoare direcţii de realizat: aplicarea
prevederilor legislaţiei învăţământului în viaţa • activitatea nivelelor şcolare ale fiecărei unităţi de
învăţământ (şcolare si universita stabilirea datelor diagnozei şi prognozei învăţământului, în general,
şi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ (şcolare sau universitare); stabilirea obiectivelor
prioritare în cadrul fiecărui nivel şcolar, ale fiecărei unităţi de învăţământ (şcolare sau universitare»
stabilirea resurselor umane, materiale şi financiare la nivelele şcolare, la nivelul fiecărf unităţi de
învăţământ (şcolare sau universitare); stabilirea acţiunilor importante, ţ responsabilităţilor şi
termenelor (pe perioade scurte, medii sau finale), pentru îndeplinirea lor.
Această funcţie se concretizează prin elaborarea de programe (planuri), şi proiecte de activităţi:
program general, programe pe nivele şcolare, prograia pe compartimente ale unităţilor de
învăţământ, programe ale catedrelor şi aie cadrelor didactice, în acest sens, se întocmesc:
programul general al unităţii fl învăţământ; programul activităţilor instructiv-educative de
predare-învăţare evaluare; extraşcolare etc.; programul catedrelor şi ale comisiilor metodice,
comisiilor diriguiţilor etc.; programul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didacâ şi personalului
TESA; programul de asigurare a mijloacelor materiale, finam dotare, aprovizionare, reparaţii
etc.; programe (planuri) individuale ale cadrelor dactice etc.; programul de îndrumare şi control
etc. Fiecare program (plan) conţrf componentele esenţiale ale previziunii, concretizate la
specificul sectorului f activităţilor respective.
Programarea ca funcţie de prevedere are şi un caracter de probabilitate, f ap ce necesită,
asemănător prognozei, elemente de corecţie, pentru a corela cu dementele neprevăzute, aleatorii şi
a se evita riscurile şi eşecurile.
b) Organizarea-coordonarea. Organizarea-coordonarea este funcţia » conducere care
stabileşte şi asigură, în mod metodic, ordonat, chibzuit şi am-ciplinat forţele şi mijloacele umane,
materiale şi financiare pentru obţinerea eficieJj instructiv-educative în învăţământ, în fiecare unitate
şcolară sau universitară. Organizarea presupune şi coordonarea, adică o funcţie de sincronizare, de
corelare în mod unitar, a forţelor, mijloacelor şi timpului de desfăşurare, în scopul înlătui
paralelismelor şi suprapunerilor, a evitării risipei de forţe umane şi de mijloc materiale şi
financiare, ca şi de timp.
Această funcţie de conducere a învăţământului presupune: coordonarea (şi părerea) într-un
mod unitar a nivelurilor şcolare şi a compartimentelor şcola funcţionale din fiecare unitate de
învăţământ; organizarea tuturor activităţilor instiveducative şcolare şi extraşcolare; organizarea
activităţilor ştiinţifice, metodi de perfecţionare a cadrelor didactice; organizarea deschiderii şi
încheierii anilor de învăţământ; organizarea activităţilor administrativ-gospodăreşti din
unitatea de învăţământ respectivă (dotarea cu mijloace de învăţământ, curăţenia, întreţinerea
şi reparaţia şcolii, salarizarea şi premierea, concediile de odihnă etc.); organizarea activităţii
de îndrumare şi control pe linie didactică şi administrativă, responsabilităţile şi termenele de
îndeplinire etc.
Organizarea-coordonarea învăţământului este orientată de legislaţia învăţământului şi de
regulamentele şcolare (de ordine interioară); în universităţi de Carta universitară. Pornind de la
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această orientare normativă, unităţile de învăţământ trebuie să dea concreteţe organizării, în sensul de a
lua în considerare elementele de diagnoză şi prognoză, obiectivele şi sarcinile specifice ale unităţii de
învăţământ, stabilind atribuţiile, termenele şi responsabilităţile de îndeplinire pentru fiecare obiectiv şi
acţiune în parte. La îndeplinirea unor obiective si acţiuni sunt importante calităţile cadrelor didactice
şi personalului , cum sunt: competenţa profesională, elanul, dăruirea, spiritul de iniţiativă, de
creativitate şi disciplină. Acestea singure nu sunt şi suficiente. Pentru a se valorifica aceste calităţi este
nevoie ca prin funcţia de organizare-coordonare să se asigure condiţiile didactice şi mijloacele
materiale şi financiare necesare.
c) îndrumarea-antrenarea. îndrumarea-antrenarea este funcţia de conducere care asigură
orientarea, dirijarea, călăuzirea şi înţelegerea obiectivelor,sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor
de îndeplinit la un anumit nivel şcolar,la nivelul unui compartiment al unităţii de învăţământ,
pentru fiecare persoană implicată în activitatea de învăţământ, îndrumarea-antrenarea este funcţia de
informare şi instruire a factorilor implicaţi în activitatea învăţământului, pentru cunoaşterea
prevederilor programelor stabilite, în vederea îndeplinirii lor. Ea are ca scop principal îndeplinirea
programelor stabilite, dar si prevenirea apariţiei unor neajunsuri, preum şi înlăturarea acelora care
au apărut.îndrumarea-antrenarea implică folosirea unei game variate de acţiuni aşa cum sunt:
elaborarea de instrucţiuni (îndrumări) scrise, expuneri (conferinţe), consfătuiri, simpozioane, mese
rotunde, consultaţii, activităţi didactice model, schimburi de experienţe, discuţii individuale etc.
îndrumarea este necesară, îndeosebi, pentru cadrele didactice tinere. Ea este, însă, binevenită si
pentru cadrele didactice cu experienţă, mai ales în cazurile stabilirii unor noi obiective, acţiuni,
atribuţii şi responsabilităţi, a unor noi decizii, îndrumarea trebuie să fie competentă, făcută la timp si în
mod colegial, fără ostentaţie. Urmărind îndeplinirea programelor stabilite, îndrumarea-antrenarea
trebuie să dinamizeze spiritul de independenţă, de iniţiativă şi creativitate al cadrelor didactice, al
tuturor persoanelor din unitatea de învăţământ.
d) Controlul-evaluarea. Controlul-evaluarea este funcţia de verificare, analiză şi apreciere a
activităţii şcolare în vederea cunoaşterii stadiului realizării ei, precu si a îmbunătăţirii ei. Controlulevaluare este strâns legat de funcţia de îndrumare-antrenare. Controlul-evaluarea urmăreşte
următoarele obiective: cunoaşterea modului de desfăşurare a activităţilor, evidenţierea şi
aprecierea rezultatelor obţinute generalizarea rezultatelor pozitive, prevenirea unor neajunsuri si
dificultăţi, înlăturarea dificultăţilor şi neajunsurilor apărute, mobilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor
pentru îndeplinirea programelor stabilite, îmbunătăţirea activităţii viitoare, aplicând principiu
feedback-ului (al conexiunii inverse).
Controlul-evaluarea necesită modalităţi şi forme directe şi diverse de realizare precum: vizite
la orele didactice (prelegeri, seminarii, lucrări de laborator, proiecte, practica în producţie etc.);
lecţii şi activităţi deschise, schimburi de experienţă; teste sau extemporale date elevilor
(studenţilor); consultarea materialelor scrise (manuale. cursuri şi îndrumare etc.); verificarea dotării
si funcţionării cabinetelor didactice, a laboratoarelor si atelierelor şcoală etc.; consultarea notiţelor
elevilor şi studenţilor, a altor lucrări ale acestora (lucrări de control, teze, proiecte, lucrări practice,
lucrări ştiinţifice etc.); analiza rezultatelor şcolare ale elevilor (studenţilor) etc. Controlulevaluarea poate folosi şi forme indirecte de control: informări scrise a unor şefi (organe) ierarhice,
mese rotunde, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc în general, oamenii şi chiar unele
cadre didactice manifestă anumite reţineri faţă de control, considerând că acestea le-ar diminua
prestigiul, personalitatea! Dat fiind ci actul controlului reprezintă o funcţie necesară, obiectivă
pentru îndeplinirea cu sucea a obiectivelor conducerii, a realizării fenomenului feedback, este
absolut necesar ca. în îndeplinirea acestei funcţii, să se realizeze o serie de condiţii: sa se facă
înţelea necesitatea controlului în rândul cadrelor didactice; îmbinarea controlului îndrumarea şi
sprijinul necesar înţelegerii şi îndeplinirii la nivel superior a obiectivelor instructiv-educative; să fie
făcute la timp, competent, sistematic, obiectiv si colegial, fără ostentaţie, suspiciuni, idei
preconcepute, dar exigent, în acelaşi timp, şi săîmbij formele de control nemijlocit cu cele de
control indirect; să fie însoţite de măsuri de îmbunătăţire şi, dacă situaţia o permite, de aprecieri
pozitive, iar, după caz, de critici şi îndrumări constructive; analiza, aprecierile şi criticile se fac în
afara activităţi desfăşurate; să dezvolte capacitatea de autocontrol şi de autoapreciere, de autoreg
didactic etc.; să respecte prevederile actelor normative (legilor şi reglementărilor) i domeniul
învăţământului şi, în acelaşi timp, să fie rezultatul unei profunde cunoaşti şi analize a realităţii şcolare
sau universitare; măsurile luate în urma controlului să l mobilizatoare, să dinamizeze iniţiativa şi
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spiritul creator în îndeplinirea deciziilor; i includă măsuri de recompensare a eforturilor şi
rezultatelor valoroase, de perfo mantă, iar dacă este cazul, si măsuri de sancţionare în cazul
neîndeplinirii rea-credinţă, neangajare etc. a deciziilor, măsurile de sancţionare aplicându-se num»
în cazuri limită, luptându-se pentru evitarea lor; în cazul apariţiei unor situaţii aleatoar (neprevăzute),
să se dinamizeze posibilitatea de a aduce corecţii şi îmbunătăţiri hotărââ iniţiale, pe baza iniţiativei
creatoare atât a factorilor de decizie, cât şi a celor implica^ în îndeplinirea lor şi altele.
Evaluarea - controlul reprezintă o funcţie obiectiv necesară şi permanenţi aceasta chiar şi în
condiţiile în care vom ajunge să avem încredere în oameni şi ei vor dovedi o înaltă conştiinţă
profesională şi moral-civică; fiindcă întotdeauna i fi nevoie să cunoaştem dacă am realizat ceea ce
am programat şi ce anume trebuie j facem în viitor pentru a fi mai bine, a obţine mai mult, mai
performant.
e) Decizia. Decizia este o hotărâre luată pe baza unei alegeri dintre multe soluţii posibile,
care cere realizarea activităţilor şcolare în conformii cu prevederile şi cerinţele funcţiilor de
programare, organizare, îndrumare şi control. Ea este funcţia esenţială a conducerii
învăţământului, funcţia corolar (care derivă din celelalte funcţii), cu rol integrator, care
dinamizează în ultimă instanţă succesul activităţilor şcolare (universitare).
Deciziile se împart în: a) decizii strategice generale l globale), care se referă la hotărârile ce se
iau pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem de învăţământ;
b) decizii strategice restrânse (intermediare) care se referă la hotărârile ce se iau
pentru organizarea si funcţionarea anumitor grade, profile sau forme de învăţământ;
c) decizii tactice care se referă la hotărârile ce se iau privind programele concrete de acţiune în
cadrul deciziilor strategice şi restrânse, care au nevoie de intervenţia specialiştilor, cum ar fi
hotărârile privind stabilirea planurilor de învăţământ, a pro gramelor şcolare, a structurii anului
şcolar şi universitar, a activităţilor didactice de predare-învăţare şi evaluare, a activităţilor
ştiinţifice, a activităţilor educative etc.
Deciziile se iau ierarhic pe nivelele şcolare stabilite prin lege, decizii ale organului central Ministerul , decizii ale organelor intermediare, ale organelor de conducere al unităţilor de
învăţământ, al consiliilor de administraţie sau profesorale şi senatelor. Se pot lua decizii si la
nivelul unor organe şi componente ale unităţilor de învăţământ - catedre, comisii de specialitate,
decizii care, luând în seamă deciziile organelor ierarhice superioare, stabilesc măsuri specifice
pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor concrete ce le revin.
Într-o societate civilă, cu o democraţie dezvoltată, bazată pe economia de piaţă, este necesară o
descentralizare organizatorică şi detizională. cu eliminarea oricăror tendinţe de centralizare
autoritarisţă, pentru a se crea condiţiile integrării competiţiei (concurenţei) loiale, ca modalitate
dinamizatoare a iniţiativei si a inteligenţei creative ale agenţilor implicaţi în actul managerial,
asigurându-se găsirea de alternative adecvate şi favorabile soluţionării eficace a prolemelor.
Managerul. Un rol important în conducerea unităţilor de învăţământ trebuie să-1 aibă
managerul, conducătorul unităţii de învăţământ - directorul şi inspectorul -în sistemul şcolar si
respectiv - decanul şi rectorul - în învăţământul superior, desigur, incluzându-se şi adjuncţii acestora.
Managerul trebuie eliberat de presiunile supracentralizării şi presiunilor birocraţiei
administrative, ale diferitelor nivele ierarhice, oferindu-se acestuia posibilitatea reală de a-şi
formula priorităţi de valoare şi eficienţă în acţiune, în condiţiile autonomiei decizionale, în acest
context, managerul trebuie să se preocupe de stabilirea (definirea) cât mai corectă şi reală a strategiei
de dezvoltare şi acţiune a unităţii de învăţământ pe care o conduce. Pentru ca managerul să poată
conduce la un nivel de performanţă şi eficienţă este necesar ca el să aibă competenţă profesională şi
experienţă în domeniu, însoţite de capacitatea de iniţiativă, de abordare corectă (justă) a
problemelor, de capacitatea de a folosi forţele şi relaţiile proprii si de a-şi asuma eventualele
riscuri, inclusiv de a le preveni. Managerul trebuie să se preocupe de dezvoltarea durabilă şi să
asigure abordarea pragmatică a problemelor, continuitatea pe un plan superior a activităţii,
înţelegerea problemelor celor cu care colaborează şi altora, acordarea unui anumit grad de
responsabilitate şi recunoaşterea realizărilor în muncă fiecărui membru al unităţii ce o conduce.
Totodată, managerul trebuie să contribuie la înţelegerea de către întregul personal al unităţii a
transformărilor produse, sporirea interesului personalului didactic si al celorlalţi salariaţi pentru
creşterea performanţelor şi eficienţei procesului instructiv-educativ, menţinerea prestigiului şi
autorităţii conducerii în rândul personalului unităţii de învăţământ, respectarea legilor şi întărirea
disciplinii în muncă, ridicarea continuă a profesionalismului fiecăruia la nivelul cerinţelor
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contemporane şi asigurarea contribuţiei fiecăruia la progresul unităţii şcolare respective, acestea, în
strânsă corelaţie cu grija faţă de oameni pentru apărarea drepturilor şi satisfacerea nevoilor lor fireşti,
în acest context, managerul trebuie să dezvolte relaţiile de cooperare şi de dialog constructiv cu
consiliile de administraţie sau profesorale, cu senatele şi liderul sindical, cu toate cadrele didactice,
în direcţia unirii inteligenţelor, iniţiativelor şi eforturilor, pentru reuşita şcolară, pentru competitivitate şi eficienţă înalte. Pentru succesul actului de conducere, managerul şcolar şi universitar
trebuie să dovedească exigenţă, dar şi înţelegere, comportare corectă, demnă şi civilizată în toate
situaţiile, precum'şi: flexibilitate, spiritul novator şi creativ, în esenţă să dovedească
responsabilitate sporită în plan profesional, etico-cetăţenesc, juridic şi managerial. Având în
vedere că orice activitate managerială include şi o dimensiune psihosociopedagogică (relaţii
interumane, informare, expb'caţii, îndrumări, aplicaţii etc.), managerului i se cere ca, pe lângă o
pregătire managerială, să aibă şi o pregătire psihosociopedagogică, ambele genuri de pregătire
realizându-se prin studii universitare, înainte de investirea lui într-o funcţie de conducere.
Managerii şi partenerii cu care cooperează, printre care patronatul (statul) şi sindicatele,
trebuie să acţioneze în baza unei legi specifice, care să le reglementeze relaţiile si să le asigure
protecţia necesară, atât ca organe legale, cât şi ca individualităţi şi aceasta în conformitate cu
prevederea constituţională, care arată că: „Nimeni nu este mai presus de lege", în acest context, din
activitatea, din relaţiile si comportamentul managerilor şi ai partenerilor săi trebuie excluse duşmăniile,
intimidările, ameninţările, acţiunile şi comportările necivilizate, bazate pe forţă, pe jigniri fizice sau
morale. Rezolvarea tuturor problemelor, inclusiv ale desemnării sau revocării managerilor, trebuie
făcute numai în spiritul legilor, numai pe căi civilizate, pe căile dialogului şi negocierilor
constructive, avându-se în vedere că toţi (manageri, patronat, sindicate etc.) sunt părţi integrante si
responsabile ale soluţionării competente, de performanţă şi eficiente a tuturor problemelor.
Eficienţa activităţii manageriale se realizează şi datorită folosirii unor strategii adecvate
(metode, mijloace, procedee, tehnici) de investigaţii, acţiune, analiză, evaluare etc. în acest context,
pot fi luate în considerare unele strategii metodologice generale, cum sunt: brainstormingul, metoda
Delphi, studiul de caz, modelarea, simularea, cooperarea, metodele de creativitate, dialogul, discuţia,
schimbul de experienţă, masa rotundă şi altele. Desigur, se pot folosi o serie de forme şi procedee
metodologice mai adecvate activităţii manageriale, cum sunt: şedinţele, negocierea, concilierea,
medierea, arbitrajul, delegarea, extrapolarea, competiţia, consultanţa, informatizarea, studiul de
fezabilitate, jocul managerial computerizat şi altele.
Succesul managementului în general şi al celui educaţional în special, pot fi sporite de acţiunile
inteligente ale managerilor şi de realizarea a mai mult şi mai performant, cu mai puţin, acestea
referindu-se la timp, resurse materiale si financiare, resurse umane, eforturi etc., caracteristici
determinate de situaţia că noi toţi gestionăm viaţa şi activitatea noastră, iar unii dintre noi şi pe
ale altora, în acest context, sunt de luat în seamă aprecierile unor experţi (instructori în domeniul
managementului), care spun: „Fiecare dintre noi gestionează propria persoană şi, totodată, şi
sarcinile de serviciu; unii gestionăm timpul şi activitatea altor persoane şi am putea să ne mărim
eficienţa acţionând inteligent. Imperativul zilei este să realizăm mai mult cu mai puţin".
Managementul pentru a fi eficient are nevoie de adaptare continuă la nou şi la schimbări, având
ca bază inovaţia şi spiritul creator. Pentru aceasta el necesită structuri organizatorice continuu
optimizate, automatizare şi robotizare şi într-o măsură sporită mijloace şi tehnologii
informatizate, în strânsă relaţie cu preocuparea de umanizare a acestora, în relaţia om-maşină
(tehnică), mai ales calculator, rolul principal trebuie să-1 aibă în continuare omul - manager,
fiindcă nimic nu poate înlocui afectivitatea raţională (inteligenţa) şi creativitatea umană.
Se poate aprecia că valoarea şi eficienţa activităţii manageriale depind într-o măsură importantă
de fundamentarea ei pe teoria ştiinţei managementului şi pe competenţele (calităţile) elevate,
multidimensionale ale managerului, calităţi care au forţa de a mobiliza toate resursele (umane,
informaţionale, materiale, financiare etc.) pentru realizarea cu succes a obiectivelor specifice
fiecărui domeniu şi fiecărei unităţi sociale.
Managerii din domeniul educaţieitrebuie să asigure schimbarea şi adaptarea lui la cerinţele
societăţii informaţionale, în scopul instruirii tinerei generaţii pe baza limbajului şi tehnologiei
informaţionale, astfel încât fiecare om pregătit de şcoală să ştie să lucreze cu calculatorul.
A vedea: Bontaş Ioan, Pedagogie, All International, 1996, .
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Cucoş Constantin, Pedagogie, Polirom, 2000,
Întrebări pentru autoevaluare:
1. Noţiune de management educaţional..
2. Principiile mamagementului educaţinal.
3. Diagnoza şi prognoza în conducerea învăţămîntulu
4. Nivelurile de conducere în sistema de învăţămînt a Moldovei.
Tema 13 Sociologia educaţiei familiale.
Planul lecţiei:
1. Familia factor educativ.
2. Funcţiile familiei.
3. Cerinţe socio-educaţionale către familie.
4. Raportul familiei cu şcoala, societatea.
5. Copilul actor al propriei educaţie.
13.1. Familia - factor educativ
Căsătoria şi familia sunt ocrotite de „Declaraţia universală a drepturilor omului", în care se
prevăd: la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie de rasă, naţionalitate
sau religie, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. La contractarea căsătoriei, în
decursul şi desfacerea ei, bărbatul şi femeia au drepturi egale. Căsătoria se încheie prin consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi. Familia constituie elementul natural şi fundamental al
societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
În societate, familia de bază este familia oficială, legală si completă, formată din soţ, soţie - ca
părinţi, şi copii. Au apărut şi alte forme de familie: familia incompletă, cu un singur părinte şi
copii, ca urmare a divorţului sau concubinajului „la distanţă"; familia neoficială (de probă),
formate din doi parteneri de sex opus, care trăiesc în concubinaj şi copii, si „familia" de acelaşi sex,
în care nu poate fi vorba de copii şi de educaţia acestora. Se constată că există unele distorsiuni în
statutul social al familiei si anume: alcătuirea cu dificultate a familiei, deoarece tinerii se
căsătoresc greu, rămânând celibatari; mulţi doresc o căsătorie de probă; apar divorţurile, lipsă de
grijă faţă de copii, chiar abandonul lor. Cauzele acestor distorsiuni pot fi de natură economică,
educative, din interese materiale, lipsa de dragoste între parteneri s.a.
în acest context, apare ca necesară sporirea atenţiei statului şi a societăţii faţă de problemele
demografice şi ale familiei, pentru a nu fi afectată dezvoltarea societăţii. Statul sprijină şi
ocroteşte familia şi copiii prin punerea la dispoziţie a creşelor, caselor, căminelor şi grădiniţelor de
copii, prin alocaţii băneşti pentru copii, prin tabere pentru copii, prin concedii pre şi postnatale, prin
participarea unor părinţi - delegaţi la conducerea scolii etc. Astfel, părinţii sunt membri ai
comunităţii şcolare, având posibilitatea să se organizeze în consilii şi societăţi şi să delege
reprezentanţi în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare etc.
13.2. Funcţiile familiei
Familia, ca nucleu fundamental al societăţii, îndeplineşte un sistem de funcţii între care cele mai
importante sunt:
a) Funcţia naturală, biologică. Prin această funcţie, familia asigură perpetuarea (reproducerea) speţei
fiinţei umane, rezolvându-se prin familie problema demografică.
b) Funcţia economică, în condiţiile economiei de piaţă, si mai ales ale priva tizării, creşte funcţia
economică a familiei, care trebuie să asigure baza materială necesară satisfacerii trebuinţelor de
alimentaţie, îmbrăcăminte, încălţăminte etc. A tuturor membrilor familiei; chiar în condiţiile în care
părinţii sunt salariaţi, familia trebuie să rezolve problemele economice, prin folosirea chibzuită a
veniturilor pentru satisfacerea tuturor trebuinţelor membrilor familiei. Statul îşi menţine si el anumite
elemente ale funcţiei economice, contribuind la asigurarea educaţiei, a sănătăţii si a protecţiei sociale ale
familiei etc.
c) Funcţia de socializare. Familia, reprezentând nucleul de bază al societ care acţionează
relaţiile interumane, sociale şi civice la nivel de microgrup socii mod firesc contribuie la
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socializarea membrilor ei, a copiilor îndeosebi, dezvoll relaţii de înţelegere, de cooperare, respect şi
ajutor reciproc, de rezolvare în o mii o serie de trebuinţe materiale, spirituale, sociale etc. Problemele
planificării famil (planning familial), ale educaţiei sexelor (sexuale), ale contracepţiei şi ale consei i nţ
negative ale necunoaşterii lor, cum este îmbolnăvirea de SIDA, reprezintă o
deosebită a familiei, şcolii şi chiar a altor factori socio-educaţionali.
d) Funcţia educativă. Creşterea şi educarea copiilor reprezintă îndatorii responsabilităţi deosebit
de importante ale familiei, oricare ar fi dificultăţile comise sau de altă natură. Mediul educogen
familial are influenţe deosebit de puternice formării personalităţii copilului, a comportamentului lui, care
îşi menţin forţa ceh uneori toată viaţa. De aceea poporul nostru acordă o importanţă deosebită
educării„celor 7 ani de-acasă".
După intrarea copiilor la grădiniţă sau la şcoală, funcţia educativă a familiei nu încetează, ci ea
continuă să aibă aceeaşi importanţă, realizându-se, însă, într-o nouă situaţie de interacţiune a familiei
cu instituţiile de învăţământ. De altfel, funcţiai educativă a familiei nu încetează toată viaţa, căci şi
atunci când au ajuns adulţi şi au întemeiat o familie, părinţii îi consideră tot copiii lor şi pot, oricând,
să-i ajuteAbandonarea sau diminuarea funcţiei educative constituie cauza primo neîmplinirii
copiilor şi adolescenţilor, a apariţiei şi amplificării delincvenţii , a tuturor deviaţiilor şi
infracţiunilor săvârşite de copii şi tineri.
Pentru ca familia să-şi îndeplinească în mod corespunzător funcţiile este necesar ca soţul şi
soţia, ca părinţi şi manageri ai familiei, să-si conceapă un statut de parteneri egali,
manifestându-se în| interacţiune, cu drepturi şi obligaţii egale, înlăturând orice fel de
discriminare, care dăunează vieţii de familie, educaţiei si socializării corecte evate a copiilor.
13.3. Cerinţe socio-educaţionale către familie.
Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţ lor:
a) preocuparea permanentă a părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătii
şi profesionale pentru a putea fi model şi pentru a sprijini copiii in dezvoltare;
b) realizarea unui colectiv familial închegat, uniit;
c) cunoaşterea de către părinţi a obligaţiilor socio- educative şi contribuţia părinţilor, în
funcţie de posibilităţile lor de pregătire, la realizarea tuturor dimensiunilor educaţiei intelectuală, profesională, morală estetică, fizică etc.; antrenarea copiilor, după
posibilităţile lor, la viaţa şi munca variată a familiei, evitîndu-se situaţiile de a li se oferi
totul de-a gata în satisfacerea trebuinţelor lor;
d) sprijinirea copiilor la învăţătură, după posibilităţile părinţilor, evitându -se ilu.iinle ca
părinţii să le efectueze temele, lucrările şcolare etc.;
e) să nu se condiţioneze, de nimeni, obţinerea unor rezultate la învăţătură,-recompensele
să se dea ca o urmare firească a rezultatelor bune sau foarte bune la învăţătură;
f) să li se acorde copiilor mijloace materiale şi financiare (bani) în limita necesităţilor
fireşti, evitându-se exagerările în această direcţie, chiar în situaţiile când părinţii care au venituri
mai mari; exagerările pe această linie vor avea urmări negative, copiii folosind espunzător
surplusurile băneşti, îndeosebi. Părinţii trebuie să satisfacă trebuinţele (ale copiilor, dar nu
trebuie să se sacrifice pe ei înşişi, satisfăcându-le egoismul. Firesc ar fi ca un copil să ajungă
să spună: îmi este suficient o numită sumă de bani, spunându-le părinţilor: aveţi grijă şi de
voi!, ceea ce ar face pe părinţi să înţeleagă şi limitele familiei pentru satisfacerea
trebuinţelor lui;
i) să se manifeste o autoritate părintească raţională, umană, justă; nici dragoste exagerată,
nici exigenţă exagerată, brutală, nici părinţi toleranţi şi indulgenţi, nici părinţi tirani;
j) dragostea părintească să fie egală pentru toţi copiii; indiferent de vârstă, sex alte
diferenţieri individuale;
k) copiii trebuie învăţaţi să stabilească relaţii numai cu persoane cunoscute şi le vor binele;
de evitat orice cunoştinţă întâmplătoare, căci voia copiilor, pot intra în medii imorale,
infracţionale etc., pot aduce prejudicii şi familiei;
l) orice situaţie nouă (de viaţă, educaţională, relaţională, afectivă, comportamentală apărută în
viaţa copiilor trebuie sesizată imediat şi realizate măsurile, mijloacele şi măsuri adecvate, pentru a
feri copiii de şocuri grave (tensiuni, nemulţumiri, însingurări,diverse etc.), care duc la discomfort
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familial, educaţional, psihosocial etc., cu ifluienţe negative în evoluţia vieţii şi personalităţii
copiilor.
In numele dragostei adevărate şi al responsabilităţii, părinţii au îndatorirea ca, începînd
cu vârstele fragede, să prevină şi, după caz, să înlăture orice fel de abatere a copiilor lor. Neluarea în
seamă a abaterilor poate duce la „consolidarea" acestora şi, duce, la degradarea personalităţii
copiilor lor, mai ales în perioada pubertăţii.
La pubertate şi la adolescenţă apar unele trăsături nefavorabile dezvoltării şi manifestării
personalităţii, cum sînt egoimmil, îngâmfarea, nonconformismul, bravarea Prevenirea si
înlăturarea, după caz, a unor comportamente negative trebuie realizate cu mijloace educaţionale
pozitive, inclusiv folosirea sancţiunilor, care să convingă de necesitatea unei comportări demne,
înţelepte Mijloacele primitive de genul bătăii, luării dreptului la hrană sau insultele, care jignesc fizic si
moral, lasă „urme" neplăcute în mintea copiilor. Lipsa de preocupare educativ (abandonul educativ), ca
si „cicălirea" educativă, trebuie evitate de către părinţi . O ecuaţie părintească bazată pe convingere
este mai grea şi de lungă durată, însă este mai fiabilă, mai eficientă, mai plină de satisfacţii pe termen
lug, atât pentru părinţi, cât şi pentru copii.
Părinţii sunt primii educatori, care au o mare responsabilii socio-umană şi a căror educaţie lasă
amprente, uneori pentru toată viaţa. Pencru a reuşi mai bine în educaţia copiilor părinţii trebuie să se
pregătească pentru a fi educaifl să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De
asemenea trebuie să colaboreze cu şcoala - în primul rând - direct si prin Consiliul de parinţi precum
şi cu specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care au şi preocupări
în domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceeai este util pentru educaţia copiilor lor.
Trebuie conştientizat faptul că părinţii au îndatorirea sacră de creştere şi a copiilor lor, fără a deveni
însă supuşii acestora. La rândul lor si copiii au obligaţiunea tot sacră, de a-si iubi si respecta părinţii,
încât atunci când copiii vor deveni părinţii vor avea vreo nevoie, copiii să-si ajute părinţii fără rezerve
3. Activităţile de propagandă pedagogică ale şcolii în rândurile părinţilor. Colaborarea şcolii cu
familia
Aşa cum s-a menţionat mai sus, colaborarea scolii cu familia este important pentru unirea
eforturilor în educarea copiilor. Această colaborare constituie o acţiune supla de educare a
educatorilor-părinţi. Printre acţiuni logice ale şcolii în rândul părinţilor se pot menţiona: consultaţii
individuale cu părinţii; adunările cu părinţii, însoţite de expuneri şi diverse teme psihopedagogice,
cum ar fi cunoaşterea particularităţilor individuale, condiţiile necesare învăţării eficiente, actvitatea
copiilor în liber si altele; lectoratele cu părinţii, susţinute de specialişti de valoare diversă ce priveşte
creşterea şi educarea copiilor, educaţia sexuală, civilizată etc.; adunările pe diverse teme si discuţiile
cu părinţii în comitete pe şcoală; vizitele profesorilor diriginţi în familie etc.Cerinţe ale activităţii de
propagandă pedagogică în sprijinul familiilor:ntinuturile şi îndrumările psihopedagogice să fie
competente, bogate, variate, actuale, esante şi accesibile, pentru a fi receptate, înţelese şi urmate
conştient de către iţi (bunici) şi copii; să fie atraşi părinţii (şi bunicii) în stabilirea (conceperea sau
starea) formelor şi chiar conţinuturilor acţiunilor de propagandă psihopedagogică cifică familiilor; să
fie atraşi specialişti valoroşi în realizarea conţinutului şi îgiilor de prezentare a diferitelor forme
de propagandă psihopedagogică pentru nţi (bunici) şi copii; să se coopereze cu toţi factorii interesaţi
în realizarea acestui de propagandă pedagogică, pentru ca, paralel cu diversitatea acţiunilor, să se
igure unitatea, consecvenţa şi continuitatea îndeplinirii cu succes a formelor de opagandă
pedagogică în rândurile familiilor.Propaganda pedagogică familială este necesar să conceapă
conţinuturi şi activităţi să satisfacă şi schimbările intervenite în statusul familiei contemporane,
cum sunt familia cu un singur părinte, părinţii divorţaţi, cuplurile „familiale" constituitei forme
oficiale etc, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de creştere şi care a copiilor, dar şi de
susţinere şi pentru viitor a valorii şi eficienţei socioeducative a familiei constituite legal. Cerinţe ale
activităţii de propagandă pedagogică în sprijinul familiilor: tinuturile şi îndrumările
psihopedagogice să fie competente, bogate, variate, actuale, esante şi accesibile, pentru a fi receptate,
înţelese şi urmate conştient de către iţi (bunici) şi copii; să fie atraşi părinţii (şi bunicii) în stabilirea
(conceperea sau starea) formelor şi chiar conţinuturilor acţiunilor de propagandă psihopedagogică
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,cifică familiilor; să fie atraşi specialişti valoroşi în realizarea conţinutului şi îgiilor de
prezentare a diferitelor forme de propagandă psihopedagogică pentru nţi (bunici) şi copii; să se
coopereze cu toţi factorii interesaţi în realizarea acestui de propagandă pedagogică, pentru ca,
paralel cu diversitatea acţiunilor, să se igure unitatea, consecvenţa şi continuitatea îndeplinirii cu
succes a formelor de propagandă pedagogică în rândurile familiilor.
Propaganda pedagogică familială este necesar să conceapă conţinuturi şi activităţi să satisfacă şi
schimbările intervenite în statusul familiei contemporane, cum familia cu un singur părinte,
părinţii divorţaţi, cuplurile „familiale" constituite şi forme oficiale etc, în vederea asigurării
condiţiilor corespunzătoare de creştere şi care a copiilor, dar şi de susţinere şi pentru viitor a valorii şi
eficienţei socioeducative a familiei constituite legal.
Întrebări pentru autoevaluare:
1. Familia factor educativ.
2. Cerinţe socio-educaţionale către familie.
3. Raportul familiei cu şcoala, societatea.
4. Funcţiile familiei.
5. Copilul actor al propriei educaţie.
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Tema 14. Orientarea şcolară şi profesională.
Planul lecţiei:
1. Coceptul de orientare şcolară.
2. Locul şi rolul orientării şcolare şi profesionale.
3. Factorii orientării şcolare şi profesionale.
4. Cerinţe-norme ale orientării şcolare şi profesionale
5. Strategii ale orientării şcolară şi profesională.
14.1. Conceptul de orientare şcolară şi profesională.
Orientarea şcolară şi profesională se constituie ca un sistem coerent şi dinamic de principii, acţiuni
şi măsuri prin care un individ sau un grup sunt îndrumaţi (ajutaţi) să-şi aleagă (să opteze pentru) o
anumită şcoală şi, la un moment dat, şi pentru o anumită profesie dată de o anumită şcoală,
corespunzător înclinaţiilor, aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii, în scopul dezvoltării personalităţii,
respectiv, al pregătirii pentru o anumită profesie şi pentru integrarea social-utilă.
Cele două componente ale orientării şcolare şi profesionale se realizează atât una în continuarea
celeilalte, cât şi în interacţiune.
Orientarea şcolară este o componentă (şi etapă) necesară pregătitoare pentru preorientarea şi
orientarea profesională, care se realizează, îndeosebi, în şcoala primară şi mai ales în gimnaziu.
Ele continuă să fie prezentate în interacţiune, fie realizând demersul reorientării şi pregătirii
şcolare şi profesionale, mai ales în liceu, fie dinamizând accentuarea pregătirii profesionale în
cadrul şcolilor de profil profesional, al celor postliceale şi ale profilelor învăţământului superior.
Orientarea şcolară şi profesională are nevoie de un suport sociopsihopedagogic în îndrumarea
factorilor educativi şi în acceptarea (opţiunea) elevilor, în concordanţă cu cunoaşterea reală a
posibilităţilor şi intereselor lor reale, al locului, rolului şi cerinţelor obiective ale şcolilor şi
profesiilor, precum şi al condiţiilor şi ofertelor societăţii privind exercitarea profesiei după
absolvirea unui anumit grad şi profil al învăţământului.
Orientarea şcolară şi profesională, în condiţiile contemporane, are în vedere asigurarea de şanse
egale în dezvoltarea personalităţii şi în formarea profesională a tineretului studios. Ţinându-se
seama de diferenţierile obiective ale potenţialului genetic, psihic şi intelectual ale indivizilor,
precum şi de deosebirile eforturilor depuse şi a rezultatelor obţinute în evoluţia tinerilor
studioşi, orientarea şcolară şi profesională nu poate (nici nu-şi propune) egalizarea
performanţelor în dezvoltarea elevilor, în acest context, apare în mod obiectiv şi necesar
clasificarea şi ierarhizarea elevilor în funcţie de valoarea, nivelul, performanţele şi eficienţa
pregătirii lor. în funcţie de nevoile social-cconomice (contemporane şi de perspectivă)
privind forţa de muncă şi specialiştii necesari, calculaţi diferenţiat de la un domeniu (sector
etc.) de activitate la altul, apare ca necesară selecţia şcolară şi profesională prin intermediul
examenului-concurs, bazat pe competiţie, unde câştigă cel mai bun, corespunzător cu numărul
de locuri stabilite pentru un anumit grad, formă şi profil al învăţământului.
Desigur, orientarea şcolară şi profesională nu trebuie condiţionată definitiv de selecţia
şcolară şi profesională. Dar, în mod suplu, orientarea şcolară şi profesională, trebuie să aibă în
vedere selecţia şcolară şi profesională pentru realizarea unei cât mai bune şi corecte orientări
şcolare şi profesionale, conştientizând elevii de faptul că potenţialul individual şi interesele lor
au caracter polivalent, se pot realiza la cote înalte de profesionalitate şi în alte domenii. De
asemenea, orientarea şcolară şi profesională trebuie să conştientizeze faptul că oricând se poate
ca un tânăr să fie mai bun decât un altul şi mai bun, deci departajarea făcând-o numai
competiţia, în acest context, trebuie ca orientarea şcolară să formeze elevul. în aşa fel încât să
ţină seama de toate competenţele opţiunii - potenţialul individual, interese, loc şi valoare socială
ale şcolii şi profesiei, deci şi de numărul de locuri, pentru ca orientarea şcolară şi profesională să
fie în concordanţă şi cu selecţia şcolară şi profesională, realizată în cadrul examenelor-concurs.
14.2. Locul şi rolul orientării şcolare şi profesionale
Orientarea şcolară şi profesională ocupă un loc important în societatea contemporană bazată
pe economia liberă, de piaţă, fiind o problemă şi o acţiune pedagogică complexă, acceptată de
forurile internaţionale, care au preocupări legate de educaţia tinerelor generaţii, de asigurarea
forţei de muncă şi a specialiştilor.
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În acest context, orientării şcolare si profesionale i se acordă atenţie atât la nivelul şcolilor si
altor instituţii educative, cât si prin organizarea unor cabinete si laboratoare de orientare şcolară
si profesională. Desigur, orientarea şcolară si profesională arc nevoie de eforturi susţinuţe pentru
integrarea în activitatea de ansamblu a scolii, în preocupările factorilor educativi si decizie din
învăţământ, ca si a beneficiarilor învăţământului. Un loc important si-1 găseşte orientarea
şcolară si profesională, în activitatea mass media: radio, televiziune, presă etc.. în activitatea
familiei si a organizaţiilor de copii si tineret efc.
Orientarea şcolară şi profesională, realizată în condiţii optime, reprezintă una din acţiunile
importante ale dezvoltării complexe, armonioase şi integrale a personalităţii, ale formării unei
calificări profesionale elevate, competente şi eficiente, în baza une convergenţe reale
realizate de orientarea şcolară şi profesională dintre ce poate şi ce doreşte elevul, sincer şi
acoperitor şi certitudinea ce i-o oferă societatea privind viitorul său profesional şi cetăţenesc,
şi este stimulat spiritual şi afectiv să muncească mai bine, obţină rezultate şcolare şi
profesionale superioare. De aceea, alegerea şcolii şi profesiei de către fiecare elev trebuie să se
bazeze pe o elevată şi adecvată orientare şcolară şi profesională, să însemne un moment vital în
dezvoltarea personalităţii şi profesionalităţii fiecărui tânăr.
Orientarea şcolară şi profesională trebuie să aibă ca finalitate formarea unui om cu o cultură
generală bogată şi cu o profesiune însuşită temeinic, profesiune care s-o iubească şi s-o exercite cu
randament ridicat şi în spirit creativ, evitând situaţiile de alienare (înstrăinare) şcolară şi
profesională şi de eşec al pregătirii şcolare şi profesionale.
14.3. Factorii orientării şcolare şi profesionale
In fundamentarea şi realizarea orientării şcolare şi profesionale poate concura un sistem de
factori în interacţiune, printre care: cercetarea, şcoala şi profesorii, familia, organizaţiile de tineret,
beneficiarii învăţământului şi mass media.
14.3.1. Cercetarea psihopedagogică
Pentru asigurarea unei fundamentări ştiinţifice este necesar ca orientarea şcolară şi profesională
să fie rezultatul unor investigaţii (cercetări) ştiinţifice, realizate de organe specializate, îndeosebi de
a celor cu preocupări psihopedagogice. Abordarea competentă şi eficientă a orientării şcolare şi
profesionale necesită eforturi multidisciplinare conjugate între diferite categorii de specialişti,
printre care menţionăm: psihologii şi pedagogii, în primul rând, dar şi sociologii, medicii,
ergonomiştii, economiştii şi alte categorii de specialişti, inclusiv managerii şi beneficiarii
învăţământului de toate gradele şi profilelc.
14.3.2. Şcoala şi profesorii.
Şcoala şi profesorii sunt printre cei mai importanţi factori de realizare a orientării şcolare şi
profesionale, care-i dau şi un caracter pragmatic. Elevul petrece cea mai mare parte din timpul
evoluţiei sale intelectuale, morale şi profesionale în cadrul şcolii, în interacţiune cu profesorii. De
aceea, pentru fiecare şcoală, ca şi pentru fiecare profesor trebuie să existe o concepţie şi acţiuni
generale şi specifice de. orientare şcolară şi profesională. Un rol important în conceperea şi
desfăşurarea orientării şcolare şi profesionale îl are dirigintele, profesorul care îndrumă o clasă (an
de studiu) în învăţământul preuniversitar.
14.3.3. Familia
Familia este primul factor educativ. Aşa cum se ştie, influenţa familiei lasă urme foarte
importante, hotărâtoare în evoluţia tânărului. Uneori, datorită necunoaşterii sau unor opţiuni
subiective, familia nu contribuie la o bună şi corectă orientare şcolară şi profesională a propriilor
copii. Influenţa familiei nu se bazează întotdeauna pe potenţialul real al copiilor, ci porneşte fie de
la nemulţumirile ce le-a avut ea în anumite profesii, fie de la succesul, uneori facil, ce le-ar putea
asigura o profesiune la un moment dat. Având în vedere influenţa socioeducaţională puternică a
familiei, şcoala, profesorii şi ceilalţi factori educativi, trebuie să îndrume şi să coopereze cu multă
pricepere şi măiestrie cu familia, pentru ca aceasta să contribuie, alături de ei, la o ştiinţifică şi
eficientă orientare şcolară şi profesională a copiilor, evitându-se contracararea concepţiei şi
strategiilor corecte ale şcolii şi celorlalţi factori educativi.
14.3.4.
Organizaţiile de tineret
Organizaţiile de tineret, prin caracteristicile şi funcţiile educative ce le au, pot, alături de şcoală şi
ceilalţi factori educativi, să contribuie la orientarea şcolară şi profesională a elevilor. Pe baza
cunoaşterii posibilităţilor elevilor şi a posibilităţilor sociale, conştientizând principiile şi cerinţele
ştiinţifice ale orientării şcolare şi profesionale, organizaţiile de tineret, datorită prezenţei lor în
mijlocul elevilor, a contopirii intereselor lor cu cele ale elevilor, pot avea o forţă de influenţare
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pozitivă asupra acestora în orientarea lor şcolară şi profesională. Legătura organizaţiilor cu
unităţile social-economice, le poate atrage ca sponsori profesionali, ca sponsori ai
învăţământului.
14.3.5.
Beneficiarii învăţământului
Toate organismele şi societăţile economico-sociale (industriale, agricole, economice,
comerciale, sanitare, culturale, de servicii etc.) - de stat, mixte sau particulare sunt beneficiari
ai învăţământului. Pentru ca aceştia să poată primi forţa de muncă şi specialişti de calitate este
bine şi necesar ca împreună cu şcoala să contribuie la orientarea şcolară şi profesională, prin
prezentarea profesiilor în mass media, prin reclame, prin monografii profesionale, prin întâlniri ale
specialiştilor cu tineretul şcolar etc. Cunoaşterea locului, rolului, caracteristicilor, avantajelor etc.
unităţilor de profil şi cunoaşterea de către elevi a posibilităţilor ce le oferă societatea în prezent şi în
perspectivă, pot asigura conjugarea mai bună a potenţialului lor individual cu posibilităţile
socioprofesionale oferite de societate. Sponsorizarea unităţilor de învăţământ poate ajuta realizarea
obiectivelor orientării şcolare şi profesionale.
14.3.6.
Mass media.
Avand în vedere mijloacele ce le deţine (radio, televiziune, presă etc.) şi forţa de pătrundere şi
influenţare a mesajului audio-vizual, mass media, şi ceilalţi factori menţionaţi, reprezintă forţe
eficiente în realizarea obiectivelor orientării şcolare şi profesionale. Mass media poate prezenta
şcolile şi unităţile social-economice în toată diversitatea lor, poate prezenta expuneri ale unor
specialişti privind locul, rolul, valoarea economico-socială a unităţilor de profil şi a profesiunilor
specifice, informând, conştientizând şi influenţând, în cunoştinţă de cauză, tineretul şcolar privind
orientarea lui şcolară şi profesională şi, după caz, de reorientare şcolară şi profesională, în funcţie
de schimbările produse în dezvoltarea economico-socială în condiţiile economiei libere.
14.4. Cerinţe-norme ale orientării şcolare şi profesionale
Certitudinea, valoarea şi eficienţa orientării şcolare şi profesionale sunt determinate de
stabilirea şi respectarea unor cerinţe-norme de concepere şi realizare a orientării şcolare şi
profesionale, în acest context, se pot menţiona anumite cerinţe de care trebuie să se ţină seama
factorii educativi în conceperea şi desfăşurarea orientării şcolare şi profesionale, astfel:
14.4.1.
Pregătirea factorilor educativi
Pregătirea tuturor factorilor educativi în legătură cu locul, rolul, principiile, strategiile şi cerinţele
conceperii şi desfăşurării orientării şcolare şi profesionale.
14.4.2.
Pregătirea tineretului şcolar
Pregătirea tineretului şcolar privind importanţa şi cerinţele orientării şcolare şi profesionale, care
să Ie asigure realizarea concordanţei între posibilităţile lor reale şi posibilităţilor sociale, pentru ca
ei să realizeze, în mod conştient, o cât mai bună alegere şcolară şi profesională.
14.4.3.
Realizarea orientării şcolare şi profesionale la momentul optim
Realizarea orientării şcolare şi profesionale la momentul optim al evoluţiei şcolare a
elevilor, înseamnă ca ea să nu fie nici prea timpurie, când nu sunt asigurate condiţiile
informaţionale suficiente şi nici prea târzie, când modelarea devine dificilă. Etapa optimă a
orientării şcolare şi profesionale se bazează pe existenţa unui suficient bagaj de cunoştinţe generale
şi speciale, care să-l facă să conştientizeze şcoala şi profesia cele mai adecvate pe care să le aleagă.
Orientarea şcolară şi profesională poate avea, după caz, mai multe etape: de preorientare, de
orientare, de reorientare şi de opţiune a elevilor în alegerea şcolii şi profesiei pe care să le urmeze.
14.4.4. Orientarea şcolară şi profesională din partea factorilor educativi
Orientarea şcolară şi profesională din partea factorilor educativi trebuie să se bazeze pe
cunoaşterea personalităţii elevilor sub toate componentele personalităţii şi pe posibilităţile
sociale reale ce se oferă, pentru ca îndrumarea exercitată să fie acoperitoare, convingătoare şi
eficientă în devenirea şcolară şi profesională a tineretului şcolar.
14.4.5.
Orientarea şcolară şi profesională - prevedere şi opţiune
Orientarea şcolară şi profesională trebuie să devină o prevedere şi o opţiune a elevului, în
sensul că ea să se bazeze pe autocunoaşterea posibilităţilor lui reale şi pe conştientizarea faptului
corelării lor cu posibilităţile socioprofesionale ce le oferă societatea în condiţiile economiei libere.
14.4.6. Orientarea şcolară şi profesională cu caracter dinamic, deschis, polidirecţional
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Orientarea şcolară şi profesională trebuie să aibă un caracter dinamic, deschis, poli-direcţional, să
ofere elevului posibilitatea alegerii unei soluţii optime din mai multe variante. Este greşită
opţiunea cu caracter definitiv şi unilateral, care susţine că un elev este bun numai pentru o anumită
şcoală sau profesie. Aceasta în condiţiile de competiţic-concurs poate conduce la eşec. Acest
principiu are la bază adevărul, deja cunoscut, că potenţialul individual al elevilor are un
caracter polivalent, în sensul că acelaşi potenţial se poate valorifica corespunzător prin variate
tipuri de şcoli şi profesii. Acest adevăr trebuie respectat mai ales în condiţiile în care unele şcoli
şi profile ale acestora, din motive obiective au un număr mai redus de locuri. Conştientizarea
caracterului polivalent al potenţialului individual poate evita eşecul (baterea pasului pe loc)
ce 1-ar putea determina un concurs, cunoscându-se că în cadrul unei competiţii dintre elevi
buni şi foarte buni, în final prin ierarhizarea şi selecţia valorilor vor reuşi numai unii dintre cei
mai buni.
14.4.7.Valorificarea conţinutului învăţământului diferitelor discipline şi a strategiilor
didactice
Valorificarea conţinutului învăţământului diferitelor discipline didactice trebuie să determine
o mai bună şi eficientă orientare şcolară şi profesională, încât alegerea şcolii şi profesiei să
concorde cu bagajul informaţional şi capacităţile lor obţinute ca urmare a însuşirii
cunoştinţelor teoretice şi practice la anumite discipline, dar şi pe ansamblul conţinutului
învăţământului.
14.4.8.
Personalitatea profesorului în raport cu personalitatea elevului
In orientarea şcolară şi profesională, un rol important îl poate avea personalitatea
profesorului. Profesorul a fost (poate deveni) un model al elevului sub raport intelectual,
profesional, moral-cetăţenesc. Desigur, modelul profesorului este valoros şi eficient când
elevul nu-l copie pur şi simplu, ci conştientizează modelul profesorului, trccându-l prin filtrul
gândirii sale, luând în considerare ceea ce se potriveşte cu posibilităţile lui reale şi cu ceea ce-i
oferă societatea la un moment dat şi în perspectivă, în acest context, profesorul trebuie să-şi
pună în acţiune modelul său, urmărind să dezvolte individualitatea şi personalitatea elevului,
opţiunea sa în cunoştinţă de cauză în alegerea şcolii şi profesiunii.
14.4.9.
Alegerea şcolii şi profesiei adecvate
Alegerea şcolii şi profesiei necesită o bună orientare şcolară şi profesională şi conţinuturi şi
strategii adecvate de formare a dragostei pentru şcoala şi profesia ce le urmează, pentru a evita
la absolvire alienarea profesională.
14.5. Strategiile orientării şcolare şi profesionale
Strategiile orientării şcolare şi profesionale cuprind:
a) Metodele de învăţământ folosite adecvat, cum sunt expunerea (explicaţiile, îndeosebi),
conversaţia, modelarea, problematizarea, studiul de caz, asaltul de idei etc.; ele pot să asigure
cunoaşterea şi conştientizarea celor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale.
b) Mijloacele didactice (materialul didactic divers, îndeosebi cel audio-vizual,
experienţele de laborator etc.) folosite adecvat pot să asigure cunoaşterea şi conştientizarea
celor cerute de o cât mai bună orientare şcolară şi profesională.
c)Formele de organizare a procesului de învăţământ - lecţia în varietatea ei, prin
conţinuturile şi strategiile folosite, vizitele şi excursiile, consultaţiile, pot oferi posibilităţi
convingătoare de asigurare a unei bune orientări şcolare şi profesionale.
d)Orele de dirigenţie prin tematica lor variată şi prin dezbaterile ce se realizează pot şi
trebuie să ajute la o bună orientare şcolară şi profesională a elevilor.
e)Formele de activitate extraşcolare adecvate realizării orientării şcolare şi
profesionale. Printre acestea putem menţiona: întâlnirile cu specialişti de diverse profesii;
consultarea de bibliografii ale unor personalităţi; cunoaşterea unor monografii
profesionale; urmărirea unor emisiuni radio şi de televiziune; vizitele şi excursiile în
anumite unităţi socio-economice (întreprinderi, şantiere, unităţi culturale, de cercetare,
comerciale etc.); simpozioane şi mese rotunde pe diverse teme socioprofesionale; antrenarea
elevilor în anumite cercuri pe obiecte, cercuri ştiinţifice şi tehnice, cercuri artistice-literare,
muzicale, de desen, de pictură, de sculptură etc.
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f) Strategiile specifice. Pentru asigurarea unei competente şi eficiente orientări
şcolare şi profesionale, a găsirii conţinuturilor şi formelor adecvate conceperii şi
desfăşurării ei sunt necesare să se realizeze următoarele elemente strategice specifice:
studierea rezultatelor la învăţătură ale elevilor şi în activităţile extraşcolare; convorbiri cu toţi
factorii educativi; convorbiri cu elevii; dezbateri cu elevii; aplicarea de teste docimologice,
de inteligenţă, de interese, de aptitudini, de creativitate, de opinie etc.; vizite la domiciliul
părinţilor şi convorbiri cu aceştia; cunoaşterea modului cum îşi folosesc elevii timpul liber, care
le sunt prietenii, preocupările etc.; cunoaşterea a ce le place şi ce nu le place elevilor; studierea
fişelor şcolare de caracterizare psihopedagogică; cooperarea cu cabinetele şi laboratoarele de
orientare şcolară şi profesională care, dispunând de un specialist şi aparatură adecvată, pot
asigura o orientare şcolară şi profesională competentă şi eficientă, pe baze ştiinţifice şi cu
instrumente şi metodologii adecvate: fişe, teste, aparatură modernă, în cadrul cărora calculatorul
trebuie să-şi facă prezenţa tot mai accentuată.
Toţi cei interesaţi în finalitatea eficienţei învăţământului trebuie să fie conştienţi de faptul că
formarea personalităţii şi realizarea unei calificări, a unei pregătiri profesionale elevate, de
performanţe creative, active şi responsabile sunt şi rezultatul unei bune şi eficiente orientării
şcolare şi profesionale. Cine şi-a ales şcoala şi profesia în concordanţă cu obiectivele şi
principiile orientării şcolare şi profesionale va avea, în mod cert, o evoluţie elevată şi
competentă, se va integra cu randament sporit în activitatea social-utilă.
Întrebări pentru autoevaluare:
1. Coceptul de orientare şcolară.
2. Locul şi rolul orientării şcolare şi profesionale.
3. Factorii orientării şcolare şi profesionale.
4. Cerinţe-norme ale orientării şcolare şi profesionale
5. Strategii ale orientării şcolară şi profesională.
Tema 15.Dezvoltarea colectivului de elevi ca factor educativ.
Planul lecţiei:
1. Concept de grup şcolar.
2. Caracteristicele grupuli şcolar.
3. Modalităţi de studiere şi cunoaştere a grupurilor şcolare
4. Dinamica formării şi educării grupului şcolar
15. l. Conceptul de grup şcolar
Grupul şcolar este o comunitate socială de persoane (elevi sau studenţi) cu o structură şi
coordonare managerială unitară, constituită în baza unor interese obiective comune. Grupurile
şcolare şi studenţeşti sunt comuniuni sociale de dezvoltare a esenţei umane, a individului ca fiinţă
socială, comuniuni în care se manifestă un sistem de relaţii sociale, o îmbinare a intereselor publice
cu cele personale. Activităţile comune ce caracterizează grupul şcolar privesc realizarea unor
obiective educative care contribuie la pregătirea şi dezvoltarea personalităţii şi profesionalităţii
fiecărui elev, student, având ca demersuri comune învăţarea şcolară, pregătirea pentru o profsie,
acţiuni comune de muncă şi creaţie în cadrul unor activităţi didactice şi extradidactice teoretice şi
practice, de competiţie loială la învăţătură, sport, activitate cultural-artistică, cercetarea ştiinţifică,
etc. acestea din urmă mai ales în învăţământul superior. Grupul şcolar asigură cooperarea şi
competiţia loială între tineri.
Clasa de elevi reprezintă grupul şcolar primar (de bază) în învăţământul preuniversitar. Subgrupa
şi grupa de studenţi şi într-o anumită măsură anul de studiu reprezintă structuri de grupuri
educaţionale universitare.
15.1.1. Tipurile de grupuri şcolare
Tipologia grupurilor şcolare poate fi stabilită atât după mărimea lor, cât şi în funcţie de
caracterul organizării - formal sau informal.
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15. 1.2. Din punctul de vedere al mărimii, grupurile şcolare pot fi:
a) grupuri şcolare mici (microgrupuri şcolare), aşa cum sunt clasele de elevi,
a grupele (subgrupele) de studenţi;
b) grupuri şcolare mari, ca ansambluri de grupuri şcolare mici, aşa cum sunt:
şcolile, facultăţile şi universităţile.
De avut în vedere că pentru grupurile sociale există o altă clasificare în funcţie mărime, ceea ce
determină următoarele tipuri:
a) grupurile sociale mici (microgrupurile sociale) - cum sunt: echipele de
muncă, familia, clasele de elevi, grupele de studenţi etc.;
b) grupurile sociale mediane (mijlocii) - cum sunt: instituţiile diverse, societăţile
merciale diverse, şcolile, facultăţile, universităţile etc. şi
c) grupul social mare (macrogrupul social) - reprezentat de societe în ansamblu coerent al
grupurilor sociale mici şi mediane.
15. 1. 3. Din punct de vedere al caracterului organizării, grupurile scote ca şi cele sociale
în general, pot fi:-grupuri şcolare formale, instituţionalizate, legale, organizate pe reglementări
oficiale - aşa cum sunt clasele de elevi, grupele de studenţi, facultăţile, universităţile etc.
Acestea sunt cele mai numeroase, ele fiind le activitatea educaţională de bază;
-grupuri (grupări) şcolare informale, spontane, neinstituţionalizate ce se constituie ca aglomerări
temporare, incidentale, de elevi sau studenţi, unele situaţii neaşteptate, dar care-i atrag pe tineri,
potrivindu-se cu anumite : individuale pozitive ale acestora, cum ar fi: obţinerea unui teren de
joacă, unui spectacol cultural-artistic, ajutorarea unor colegi sau cetăţeni în pericol; apărea însă şi
grupări (grupuri) şcolare informale cu interese negative, cun sunt banda sau clica de răufăcători,
care se bazează pe anumite „interese antisociale, organizate în scopuri de răzbunare, distrugeri,
furturi sau alte negative etc. În cadrul grupurilor informale se întâlneşte şi „gaşca de priet interese
şi preocupări social-„inofensive", dar care, fără o conştientizare a intereselor si preocupărilor, pot
duce la situaţii de degradare a intereselor, elevilor (studenţilor) de la obiectivele pozitive ale
grupului şcolar. Cunoaşterea caracterului pozitiv sau negativ al obiectivelor şi preocupărilor
grupurilor informale reprezintă o necesitate pentru diminuarea şi înlăturarea a aceea ce are
tendinţă negativă, antisocială.
15.2. Caracteristicile esenţiale ale grupurilor şcolareGrupurile şcolare, ca grupuri sociale
abordate în viziunea psihosociologiei au următoarele caracteristici esenţiale: 1) mărimea; 2)
compoziţia; 3) interesele şi obiectivele comune; 5) un sistem de relaţii sociale , 6) capacitate de
creativitate şi 7) sintalitate.
15. 2.1. Mărimea (volumul) grupului şcolarEa priveşte numărul de elevi (studenţi) pe care-1
cuprinde grupul şcolar este stabilit prin anumite reglementări: la 25-30 persoane pentru clasa de
elevi, 14 persoane pentru subgrupa de studenţi . Grupurile şcolare şi studenţeşti trebuie să respecte
numărul de persoane pentru că numai astfel se pot asigura condiţiile psihosocioeducaţionale
favorabile activităţii eficiente ale membrilor săi.
15.2.2.. Compoziţia grupului şcolarEa este formată din elevi (studenţi) de vârstă relativ
asemănătoare si de pregătire relativ egală, atestată prin studii similare absolvite, cu interese şi
obiective comune, acestea fiind condiţii psihosociopedagogice necesare unor relaţii sociale şi
interpersonale normale şi unor activităţi didactice şi educative eficiente. Desigur, această relativă unitate
(omogenitate) de vârstă, pregătire, obiective generale, este însetată şi de anumite diferenţieri individuale
ale membrilor grupului şcolar, printre care se pot menţiona: ierarhizări în pregătire, evidenţiate de note
(slabi, buni, foarte buni, excepţionali), aptitudini, interese şi înclinaţii diferite, trăsături cognitive,
afective, temperamentale, caracteriale şi de voinţă diferite, potenţial de creativitate diferit etc. De
asemenea, de menţionat diferenţierile de sex, prin cuprinderea în grupul şcolar a băieţilor şi fetelor, ca
urmare a învăţământului mixt, precum şi unele diferenţieri de viaţă şi trai, datorate condiţiilor materiale
diferite ale părinţilor etc. Toate aceste deosebiri şi altele diferenţe trebuie cunoscute şi luate în
considerare în viaţa şi activităţile psihosocioeducative, găsind soluţiile optime de rezolvare a
problemelor ce le implică unitatea în diversitate a grupului şcolar, care cere îmbinarea metodologiei
cooperării şi întrajutorării pntre membrii grupului şcolar, cu metodologia tratării individuale şi
diferenţiate a acestora, în care poate fi dezvoltată competiţia loială între elevi (studenţi).
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15.2. 3. Structura grupului şcolar Aşa cum s-a precizat, clasa de elevi reprezintă o structură formală,
instuţionalizată, formată din 25-30 elevi. De asemenea, clasa de elevi şi grupurile studenţeşti în
anumite substructuri de coordonare, în acest cadru este nucleul managerial.În mod liber,
democratic, care are în componenţă un lider (şef de clasă, şef de grupă sau şef de an) şi anumiţi
responsabili permanenţi sau temporari pentru coordonarea anumitor resoarte sau activităţi, în plus,
clasa de elevi, deci grupul şcolar de bază din învăţământul preuniversitar, are un profesor diriginte.
Intre nucleul managerial şcolar, membrii grupului (elevi sau studenţi) şi grupul şcolar în ansamblu,
precum şi între profesorul diriginte şi grupul şcolar în ansamblu se stabilesc relaţii de coordonare, de
subordonare, precum şi de emulaţie (competiţie) loială, relaţii care dinamizează independenţa,
iniţiativa şi creativitatea substructurilor. în structura grupului şcolar pot apărea şi se pot manifesta,
aşa cum s-a mai precizat, şi anumite substructuri informale, nondirective, liber constituite, bazate
îndeosebi pe relaţii interpersonale, structuri ce trebuie luate în considerare de toţi factorii educativi.
Interese şi obiective comune ale grupului şcolar Constituirea şi funcţionarea grupului şcolar se
bazează în primul rând pe iterese şi obiective comune, legate de învăţătură, de formarea
personalităţii integrale şi a profesionalităţii elevului. închegat. Desigur, interesele şi obiectivele
comune nu implică restrîngerea intereselor şi obiectivelor personale ale membrilor grupului şcolar
(ale elevilor sau studenţilor), ci ele presupun crearea condiţiilor şi pentru rezolvarea intereselor şi
obiectivelor personale, care au efecte benefice pentru ridicarea eficienţei activităţii şi
comportamentului întregului grup şcolar.
Un sistem de relaţii sociale şi interpersonale
a) Relaţiile sociale sunt legăturile ce se stabilesc între elevi (studenţi) grupul şcolar, având la
bază interesele şi obiectivele, sensurile, mobilurile comune, care determină apartenenţa elevilor
(studenţilor) la grupul din care fac parte. Pe baza relaţiilor sociale se dezvoltă opinia publica,
coeziunea şi unitatea grupului şcolar.
b) Relaţiile interpersonale sunt legături ce se realizează în câmpul: grupului şcolar între o
anumită persoană şi alte persoane, acestea parteneri (interlocutori) ai persoanei respective, fapt
ce presupune relaţiilor şi reciprocitatea partenerilor. Relaţiile interpersonale, luând în vedere
interesele şi obiectivele comune, relaţiile sociale determinate, se manifestă în legături
competiţionale loiale, care asigură realizarea aspiraţiilor individuale ale fiecărui elev (student),
realizarea cărora vin în sprijinul creşterii calităţii grupului şcolar.
Relaţiile între membrii grupului pot fi: relaţii de coordonare, relaţii coordonare înţeleasă, relaţii de
cooperare şi întrajutorare, în viaţa si activitatea ce se manifestă în interacţiune atât răspunderea
colectivă determinată de comune ale grupului, cât şi răspunderea personală (individuală) faţă de
cea îcredinţată pentru a fi îndeplinită.
c) Relaţiile profesor-elev şi profesor-grup şcolar.
Ca urmare de rol de conducător al profesorului în procesul de învăţământ şi mai ales al însuşirii de
profesor diriginte al clasei de elevi, se dezvoltă un gen de relaţii! între profesor şi elevi, între profesor
şi grupul şcolar (clasa de elevi). Aceste relaţii au calităţile următoare: de îndrumare, înţelegere,
sprijin si exigenţiă faţă de elevi si grupul şcolar, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor comune.
Având în vedere necesitatea considerării elevilor şi ca subiecţi ai psihosocioeducativ, ca propriii
lor educatori, relaţia profesor-elevi îşi profe capătă şi caracter de consilierat, de cooperare şi
ajutor reciproc, asi dezvolta spiritul de independenţă şi iniţiativă responsabilă şi creativă şi
managerial, al elevilor şi al grupului şcolar în ansamblul său.
Capacitate de creativitate în grup Există aprecieri că emiterea de idei, soluţii etc. noi,
originale în grup este superioară contribuţiei creative a unei persoane sau unui număr restrâns de
persoane, căci inteligenţa şi competiţia în colectiv se manifestă mai bine. Există însă păreri de
neîncredere în capacitatea de creativitate în grup, motivându-se prin starea de conformitate la
standardizare, gândirea în aceeaşi direcţie, teama de prestigiul anumitor persoane creative etc. nu
sunt favorabile manifestării creativităţii în grup. Desigur, este bine să analizăm cu atenţie cele două
ipostaze.
De reţinut faptul că în anumite grupuri sociale, inclusiv şcolare, atunci când prezenţi o serie de
parametrii valoroşi, cum sunt: nivelul ridicat de pre-; şi existenţa unor calităţi individuale
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(aptitudini, înclinaţii şi potenţial creativ :.), o atmosferă de emulaţie (competiţie loială), de
apreciere obiectivă a ersonalităţii membrilor grupului etc., în grup se poate manifesta capacitatea
de creativitate.
Iniţierea şi folosirea brainstorming-ului, ca metodă de creativitate în grup, este o dovadă de
încredere în capacitatea creativă a grupului. Aceasta, cu atât mai mult cu cît în etapa contemporană
rezolvarea problemelor cere un aport inter şi pluridisciplinar, deci o contribuţie a inteligenţei şi
creativităţii de grup. Desigur, aceasta trebuie binată cu creativitatea individuală, care adesea a avut
şi poate avea contribuţie deosebit de valoroasă, chiar de revoluţionare a ştiinţei şi practicii sociale.
Sintalitatea grupului şcolar (gr. syn - împreună; engl. syntality - personalitate distinctă a
grupului). Sintalitatea este o caracteristică importantă ce reprezintă performanţe marcate ale unui
grup şcolar, care a ajuns să se manifeste ca un tot unitar, elevat, valoros şi eficient, ca si cum ar fi o
singură persoană, deci analog cu personalitatea tinetă a unui anumit individ. Sintalitatea prezintă o
deosebită importanţă pentru lucrarea în şi pentru grup. A vorbi de sintalitate înseamnă că grupul şcolar a
ajuns să fie finit prin anumite proprietăţi psihosocioeducative: consens, unitate şi conformitate,
dinamism, coeziune, capacitate de autoorganizare (autoconducere), autocontrol autoevaluare etc.,
însoţite de feedback, toate acestea evidenţiindu-i o personalitate tinetă (sintalitate) în raport cu alte
grupuri şcolare. Sintalitatea are interferenţe directe sociabilitatea - care este o caracteristică a
individului ce trăieşte şi acţionează, exprimând capacitatea individului, ca fiinţă sociabilă, de a fi
deschis comunicării şi interacţiunii cu membrii grupului, de a stabili relaţii mutuale (de reciprocitate),
de a se transpune în situaţia celorlalţi.
Caracterul democratic al vieţii si activităţii grupului şcolar In condiţiile societăţii civile
democratice şi ale statului de drept, întreaga viaţă şi activitate, relaţiile şi conducerea grupului
trebuie să aibă un caracter democratic. Acesta presupune: drepturi şi şanse egale de pregătire şi
educare, precum şi libertate de gândire, opinie şi iniţiativă creatoare a membrilor grupului şcolar;
participare conştientă şi activă, însoţită de competiţie loială în îndeplinirea obiectivelor comune si
a aspiraţiilor individuale; răspundere faţă de grup pentru îndeplinirea obiectivelor comune şi
răspundere individuală pentru sarcinile ce revin fiecărui membru al grupului şcolar; comportare
civilizată, demnă, între membrii grupului şcolar; stil de conducere democratic, bazat pe raporturi
optime de interacţiu lideri, membrii grupului şi educatori, pe cooperare, solidaritate, colegialitate, şi
ajutor reciproc, consilierat, pe discutarea problemelor si luarea deciziilor etc., dar şi pe exigenţă şi
autoexigenţă, pe autoconducere şi autoevaluare.
Pentru studierea şi cunoaşterea grupurilor şcolare se foloseşte un sis metode, procedee şi
tehnici psihosociometrice, printre care le prezentăm mai importante: 1) testul sociometric; 2)
psihodrama; 3) sociodrama; 4) sociograma; 5) sociomatricea; 6) organigrama; 7) experimentul
psihosocial; 8) vaţia psihosocială; 9) ancheta psihosocială (chestionarul) şi 10) aprecierea
obiectivă a personalităţii.
Testul sociometric Este o metodă fundamentală de studiere şi cunoaştere a grupului scolar, care
presupune:
a) determinarea locului ce-1 ocupă individul în cadrul relaţiilor interpersonale din grup (apreciat,
popular, izolat, respins, ignorat etc.) şi
b) detectarea structurii psihosociale globale a grupului, cu eventualelestructuri, centre de influenţă,
grade de coeziune, capacitate de autoconduere.
Pe baza datelor testului se întocmesc sociograma, sociomatricea etc., care ajuta la reoganizarea grupului
şcolar, conform cu imaginea psihosocială rezultată din ţest. Testul sociometric poate evita plasarea
membrilor grupului şcolar într-o situaţie standartizată (şablonardă) şi poate înlătura teama faţă de
aplicarea testului, dacă a fost precedată de o anchetă sociologică. Valoarea şi eficienţa gnoseologică şi
psihosocioeducativă ale testului sociometric sunt asigurate de acurateţea aplicării lui şi de folosirea
concomitentă si a altor metode de studiere a grupului şcolar, cum ar fi testele de personalitate
de aptitudini, evaluarea obiectivă a personalităţii şi altele.i
Psihodrama (gr. psyche - suflet, psihic şi drama- acţiune, îndeosebi simulată).
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Este o metodă sociometrică sub formă de joc dramatic (de rol)psihosociologul american de
origine română J. L. Moreno. Ea are ca ţel studierea grupului şi psihoterapia lui, prin efectele
catarsice (gr. Katarsis- purificare, eliberare) ale jocului dramatic (teatral sau de rol). Ea constă din
itrpretarea liberă de către membrii grupului şcolar a unor roluri, stimulîndui să trăiască rolul jucat şi
prin acesta să-şi elibereze („descarce") tendinţele durile inhibate (refulate), care tensionau
inconştientul lor, realizând o optimizare a vieţii, relaţiilor sociale şi interpersonale, şi, după caz,
ameliorarea sau vindecarea unor tulburări nervoase sau psihice.
Organigrama Este o modalitate de prezentare grafică schematică a organizării, subordonării şi
relaţiilor ce se manifestă în grupul şcolar, evidenţiind obiectivele, eventualele subgrupuri,
articulaţiile inter şi intranivelare, statusurile şi rolurile membri grupului şcolar şi altele.
Experimentul psihosocial Este metoda psihosociometrică prin care se provoacă
fenomenele psihosocioeducative ce se studiază si se doresc optimizate într-un grup şcolar. El presupune
stabilirea unei ipoteze, a unui program de investigare, a unor grupuri şcolare experimentale şi martor,
a unei metodologii de cercetare etc. Experimentul psihosocial poate completa investigaţiile si cu
alte metode si tehnici, cum sunt observa convorbirea, ancheta (chestionarul) etc.
Observaţia psihosocială Este metoda de cunoaştere, fără nici o modificare, a fenomenelor
psihosocioeducative dintr-un grup şcolar. Ea poate fi o observare directă, de participare la
desfăşurarea proceselor în grup, sau poate fi o observare indirectă, care implică cercetarea
produselor membrilor grupului şcolar sau o observare „discretă", făcută de la „distanţă".
Ancheta psihosocială (chestionarul) (lat. quaestio - căutare, întrebare).
Este o modalitate ce implică anumite întrebări sau imagini grafice, de mite itemuri, cu funcţie
de stimuli intelectuali, afectivi etc., ce se inserează pe un formular, la care subiecţii (membrii
grupului şcolar) dau răspunsuri – scrise, verbale, înregistrate pe benzi magnetice sau casete video
etc. Răspunsurile analizate pe bază de grilă sau alte sisteme de evaluare, stabilindu-se anumiţi
coeficienţi, indicatori, tabele, diagrame etc., care interpretate oferă informaţii despre fenome
psihosocioeducative investigate.
Aprecierea obiectivă a personalităţii
Este o metodă iniţiată de eminentul psiholog român Gheorghe Zapan. Se foloseşte atât pentru
studierea şi cunoaşterea performanţelor membrilor grupului şcolar, cât si a trăsăturilor lor de
personalitate. Ea se bazează pe cunoaşterea reciprocă a membrilor grupului şcolar si pe realizarea
unei percepţii sociale mai adecvate şi exacte. Metoda consideră că aprecierea în sine este un act
subiectiv. un proces care parcurge trei etape de activitate cognitivă a individului.
a)observarea comportamentelor celuilalt (celorlalţi);
a) evaluarea lor, folosind judecata analitică şi comparaţia socială;
c) obiectivarea deciziei rezultate cu privire la notele definitorii ale persoanei
ercetate.
Tehnica aprecierii obiective constă în parcurgerea a trei momente:
a) corelarea aprecierilor emise asupra performanţelor proprii, ca şi a celorlaţi, înainte de aplicarea
unor probe;
b) efectuarea de aprecieri privind rezultatele probelor aplicate şi ierarhizarea indivizilor pe
baza acestor rezultate,
c) corelarea celor două ierarhii (a şi b), cu ierarhia reală a rezultatelor obţiinute. Cu cât ierarhia
exprimă mai veridic si exact însuşirile existente, cu atât ea devine mai obiectivă. De remarcat
faptul că tehnica aprecierii reciproce a persoanelor, cu respectarea metodologiei prezentate, educă
subiecţii ce alcătuiesc grupul şcolar pentru o apreciere obiectivă, contribuind, în acelaşi timp, la
educarea capacităţii de autoapreciere.
15.4. Dinamica formării şi educării grupului şcolar Un grup şcolar viabil şi eficient este o
comuniune funcţională, astfel încât fenomenele psihosociale care se manifestă şi se consolidează
în cadrul lui dovedesc fluidităţi si interacţiune, în contextul unei continue modificări şi transformări
calitative. De aceea, se poate vorbi şi de o dinamică a formării şi educării grupului şcolar. Această
dinamică cunoaşte trei etape interdependente: 1) a grupului neomogen; a) a închegării nucleului
managerial si 3) a grupului şcolar închegat, omogen şi unitar.
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Etapa grupului şcolar neomogen, neunitar Este etapa începutului de existenţă a grupului
şcolar, care se prezintă neunitar, fără interacţiuni cu fenomenele psihosociale sau între persoanele
ce alcătuiesc grupul. Este etapa în care se alege nucleul managerial al grupului (liderul - şeful clasei
de elevi sau grupei de studenţi şi alţi responsabili ai unor sectoare de activitate ale grupului). Se
stabilesc interesele, obiectivele, conţinuturile, modalităţile şi finalităţile comune ale grupului, se
iniţiază si încep să se manifeste relaţiile inter-personale etc. Deşi mulţi elevi (studenţi) au câştigat o
anumită experienţă în cadrul unor grupuri şcolare, corespunzătoare claselor ce le-au absolvit (cu
excepţia elevilor din clasa întâi), totuşi datorită structurii, intereselor si obiectivelor noi ale grupului
pe care 1-au format, atât activitatea nucleului managerial, cât şi activitatea membrilor grupului
dovedesc o anumită timiditate şi o eficienţă limitată, în asemenea condiţii, un rol important în
îndrumarea nucleului managerial şi al membrilor grupului şcolar îl au cadrele didactice, dirigintele
clasei de elevi. Toate îndrumările acestora trebuie făcute în aşa fel încât ele să fie receptate în mod
conştient de liderii şi membrii grupului, integrând îndrumările primite drept componente ale propriei
lor personalităţi, ale personalităţii specifice grupului. Pentru ca nucleul managerial şi membrii
grupului să obţină o experienţă mai bogată, sunt benefice discuţiile şi schimburile de experienţă cu alte
nuclee manageriale şi grupuri şcolare, care sunt într-o etapă mai avansată i formare şi educare. Pot
fi realizate şi unele simulări, cum sunt psihodrama, sociodrama etc., care pot oferi informaţii şi pot
contribui la formarea şi educarea psihosocială a nucleului managerial, a membrilor grupului, a
grupului şcolar în ansamblul său.
Etapa închegării nucleului managerial În această etapă, nucleul managerial se implică şi
acţionează tot mai mult viaţa grupului, devenind un nucleu coordonator responsabil, capabil să
antrcneze prin forţe proprii la realizarea obiectivelor grupului şcolar pe cea mai mare parte a
membrilor săi. în această perioadă, profesorii şi îndeosebi profesorul diriginte continuă să-şi
exercite rolul de îndrumători, dar într-o ipostază calitativ noua. sensul că îndrumările, sfaturile lor
sunt transmise în mare măsură nucleului managerial, care le receptează, le interiorizează şi le
transmite membrilor grupului pe propriile lui îndrumări. O astfel de calitate a nucleului
managerial şi antrenarea unui număr tot mai mare de membri la îndeplinirea obiectivelor
grupului şcolar evidenţiază trecerea grupului şcolar într-o etapă calitativ superioară.
Etapa grupului şcolar omogen, închegat si unitar Este etapa când, sub coordonarea
nucleului managerial si împreună cu acesta, aproape toţi membrii grupului şcolar participă
activ, conştient , responsabil la îndeplinirea obiectivelor comune ale acestuia, în acest context fl
manifestă o opinie publică unică a grupului şcolar, ca urmare a realizării coeziui şi unităţii psihosociale
şi educative a întregii comuniuni şcolare. Această perioadă este marcată de relaţii mutuale, grupul
şcolar fiind în măsură să asigure satisfacere atât a intereselor şi obiectivelor comune, cât şi a
intereselor şi aspiraţiilor fiecărui membru al grupului în parte. De asemenea, grupul manifestă
funcţii psihosociale educative superioare, cum sunt cele de autoconducere şi de
autodisciplină, autocontrol şi evaluare, fenomenul de feedback fiind prezent atât la nivelul
fiecărui membru al grupului şcolar, cât şi al grupului ca tot unitar. Aceste calităţi evidenţiază
faptul că grupul şcolar a devenit un factor educativ, putându-se aprecia că educaţia se face în mare
măsură în grup şi prin grup.
Factorii şi modalităţile formării şi educării grupului şcolar
Factorii Factorii, ca vectori (forţe) psihoeducativi, care sprijină formarea şi educarea grupului
şcolar sunt, în general, cei cunoscuţi şi anume: familia, şcolile, facifl tăţile, universităţile,
fundaţiile, asociaţiile etc. şcolare şi studenţeşti, institutifl extraşcolare, mass media etc. şi toţi
cei care, într-o măsură mai mare sau nfl mică, integrează între obiectivele (preocupările) lor şi o
dimensiune educativ» aşa cum sunt societăţile comerciale şi de altă natură, care sunt
beneficia învăţământului, care vor integra în activitatea social-utilă absolvenţii şcolilor şi
facultăţilor. Desigur, factorii educativi de bază rămân în continuare: familia, şcolile şi facultăţile,
părinţii şi respectiv cadrele didactice. Trebuie avut în vedere faptul că şi grupurile şcolare şi
grupurile studenţeşti devin ele însele factori educativi.
Strategiile formării si educării grupului şcolar Strategiile, care reprezintă căile, mijloacele,
procedeele şi tehnicile psihosocioeducative de formare şi educare ale grupului şcolar sunt, de
asemenea, cele întâlnite la educarea tinerei generaţii în general şi la studierea grupului şcolar în
special. Printre acestea, fără a le delimita, pot fi menţionate: psihodrama, sociodrama, jocurile
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sociale, simularea, aprecierea obiectivă a personalităţii; observaţia, experimentul, ancheta
(chestionarul), testele, conversaţia, studiul de caz, lucrul în grup (echipă) sau cooperarea,
simpozionul, masa rotundă, referatele-dezbatere, creativitatea în grup (brainstorming-ul),
convingerea, exemplul, aprecierea morală, adunările grupului, concursurile şi competiţiile
diverse etc.
Metodele şi formele de educare trebuie să folosească atât la îndeplinirea obiectivelor comune
ale grupului, cât şi ale aspiraţiilor individuale ale membrilor săi. Ele trebuie să se adapteze atât
particularităţilor de vârstă ale elevilor din grup, cât şi la particularităţile lor individuale, asigurându-le
o tratare individuală şi diferenţiată. în ce priveşte particularităţile individuale, trebuie acordată o
atenţie deosebită elevilor supradotaţi, a celor ce-şi întrec colegii de vârstă şi pregătire sub raport
intelectual îndeosebi, printr-un coeficient de inteligenţă cu mult peste sută si sub raportul aptitudinilor deosebite, spre a le asigura o dezvoltare de performanţă ridicată. Printre măsurile care să
contribuie la dezvoltarea elevilor supradotaţi se pot menţiona, aşa cum s-a mai precizat: orientarea
elevilor spre acele scoli şi secţii care corespund cel mai bine aptitudinilor lor deosebite matematică, fizică, chimie, informatică etc., oferirea în planul de învăţământ a unor discipline
opţionale, antrenarea lor în cercuri pe obiecte şi în concursuri, olimpiade, competiţii diverse, care să-i
determine în valorificarea potenţialului psihofiziologic deosebit, în dinamizarea independenţei şi
iniţiativei lor creatoare etc., considerându-i pe elevii supradotaţi fondul de aur al progresului ţării.
Elevilor supradotaţi care obţin rezultate de performanţă deosebite trebuie să li se acorde o
recompensare corespunzătoare - diplome, medalii, recompense materiale, promovarea a doi ani de
studii într-un an calendaristic, intrarea fără concurs de admitere în învăţământul superior etc.
Condiţii ale formării şi educării grupului şcolar Succesul în formarea şi educarea elevată şi
eficientă a grupului şcolar implică si respectarea unor condiţii, printre care se pot menţiona:
- asigurarea unui regim de viaţă şi activitate raţional, dinamic şi adecvat fiecărei etape de
dezvoltare a grupului;
- stabilirea unor interese şi obiective comune şi individuale, ca şi a unor reia
sociale şi interpersonale valoroase, în concordanţă cu exigenţele societăţii demc
cratice, acceptate şi conştientizate de membrii grupului şcolar;
- stabilirea unor perspective mai apropiate şi mai îndepărtate, în strânsă legături cu obiectivele
comune şi individuale, care să dinamizeze viaţa şi activitatea grupului şi membrilor săi spre o
dezvoltare calitativ superioară continuă;
- realizarea unui stil de viaţă şi muncă optimist, capabil să determine elevii să lupte pentru
învingerea dificultăţilor de orice natură ce ar apărea în viaţa grupului şcolar şi a lor personală;
- realizarea unei comportări civilizate, demne, în grup şi în relaţiile interindividuale,
care să le ofere şi capacităţile de a preveni sau de a înlătura eventuale abateri;
- dezvoltarea unor relaţii democratice în activitatea de conducere a grupului între grup,
membrii săi şi cadrele didactice, profesorul diriginte îndeosebi, care sa stimuleze cooperarea,
ajutorul şi respectul reciproc, competiţia loială etc. în interesul grupului şi al membrilor săi;
- dinamizarea independenţei şi iniţiativei creatoare în vederea obţinerii unor
rezultate de performanţă de către grupul şcolar şi de către fiecare membru al său;
- folosirea celor mai adecvate şi valoroase strategii psihosocioeducative în viaţa
în activitatea şi în comportamentul grupului şcolar, care să contribuie atât la cunoaşterea
fenomenelor psihosocioeducative din grup, cât şi la formarea şi educarea elevată şi eficientă a
grupului, în spiritul celor mai înalte exigenţe psihosocioeducative.
Grupul studenţesc în comparaţie cu grupul şcolar Este de subliniat faptul că problematica
dezbătută până aici a privit deosebi grupul şcolar. Despre grupul studenţesc s-au făcut doar unele
trimiteri fără a le dezvolta conform specificului acestuia. Se consideră că ar fi binevenit o succintă
comparaţie între cele două grupuri educaţionale (şcolar şi studenţesc, evidenţiindu-se unele
asemănări şi deosebiri, care, eventual, să ofere factorii educativi din învăţământul superior şi
grupului studenţesc însuşi două posibilităţi
a) de extrapolare creatoare a datelor privitoare la grupul şcolar,
studiere şi educarea grupului studenţesc, datorită asemănărilor, şi
b) de găsire a unor date şi soluţii noi, specifice studierii şi educării grupului
studenţesc, datorită deosebirilor.
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a) Asemănări între cele două grupuri educaţionale (şcolar şi studenţesc, mărime relativ
aceeaşi (relativ acelaşi număr de membri); nuclee managere relativ asemănătoare (lideri de clasă
şi respectiv - lideri de grupă şi an, la care se adaugă un anumit număr de responsabili permanenţi
sau temporari ai diverselor sectoare de activitate din fiecare grup), reprezentanţi în organele de
conducere a instituţiilor de învăţământ din care fac parte - şcoala şi respectiv facultatea]
universitatea, cu menţiunea că numărul reprezentanţilor grupului studenţesc este mai
mare decât cel al grupului şcolar; obiective relativ comune legate de învăţătură şi armarea
profesionalităţii, desigur la niveluri mai ridicate în grupul studenţesc; relaţii didactice de
îndrumare, sprijin şi exigenţă etc. Toate acestea şi altele atestă sibilitatea extrapolării creative a
unor soluţii ce privesc grupul şcolar pentru studierea şi educarea grupului studenţesc.
b) Deosebiri care separă cele două grupuri educaţionale şi care dau note stincte grupului
studenţesc: elevii au vârsta mai mică încadrată între copilărie şi adolescenţă, cu anumite
particularităţi psihosocioeducative, în timp ce studenţii au o vârstă mai mare, încadrată în vârsta
adulţilor, cu particularităţi psihosocioeducaţionale deosebite; elevii au o personalitate în formare,
în timp ce studenţii au o personalitate conturată, matură; grupul şcolar are o îndrumare
nemijlocită din partea profesorului diriginte, justificată de statusul membrilor lui în formare, în
timp ce grupul studenţesc nu are o astfel de îndrumare, el beneficiind, în virtutea autonomiei
universitate, de autoconducere; deşi grupului şecolar şi membrilor săi li se dezvoltă calităţi de
autoconducere, de subiecţi ai educaţiei, grupul studenţesc se bazează, aşa cum am arătat, numai
pe autoconducere şi membrii săi sunt trataţi, în măsură considerabilă, ca subiecţi ai educaţiei, ca
propriii lor educatori; deşi şi în grupul şcolar, concomitent cu manifestarea relaţiilor de
îndrumare, sprijin îşi exigenţă, se dezvoltă şi relaţii psihosociale şi educaţionale de cooperare,
ajutor teciproc şi consilierat, în grupul studenţesc relaţiile psihosocioeducaţionale sunt, în cea
mai mare măsură, de cooperare, ajutor reciproc şi consilierat; îndrumarea şi relaţiile psihosociale
şi educaţionale din grupul şcolar se statuează între oficial şi neoficial, în timp ce îndrumarea şi
relaţiile psihosociale şi educaţionale din (grupul studenţesc se situează, în cea mai mare măsură,
în sfera neoficialului, ele fiind receptate şi interiorizate prin conştientizare ca necesare, atât din
partea nucleului managerial, cât şi al membrilor grupului studenţesc.
Membrii grupului şcolar au relaţii strânse şi reglementate cu părinţii, cu familia, în timp ce
membrii grupului studenţesc nu mai au o relaţie oficială cu părinţii, cu familia, decât într-un
cadru temporar neoficial, cum ar fi în timpul vacanţelor, în familie, în timpul eventualelor vizite
ale unor părinţi la facultate şi, uneori, prin corespondenţa dintre facultate şi părinţi (desigur, o
relaţie discretă, de la om la om, cu părinţii ar fi benefică şi pentru studenţi). In ceea ce priveşte
relaţia profesori-studenţi sau grup studenţesc, ea trebuie să fie o legătură discretă, apropiată,
umană şi „neoficială", bazată pe înţelegere, sprijin, consilierat, pe cooperare, aceasta fără ca să se
înlăture îndrumările şi exigenţele didactice. Relaţia profesor-student trebuie să dinamizeze
grupul studenţesc la auto-conducere, independenţă şi iniţiativă, autocontrol şi autoevaluare în
îndeplinirea cbiectivelor comune şi în perfecţionarea personalităţii şi profesionalităţii, manifestându-se activ fenomenul de feedback. Toate acestea şi alte deosebiri necesită o abordare
dinamică şi creatoare a problemelor studierii, formării şi educării grupului studenţesc, abordare
care să se facă în spiritul psihologiei sociale, al sociologiei educaţionale şi al pedagogiei, în
concordanţă cu orientările şi exigenţele societăţii civile, ale democraţiei şi ale statului de drept.

1.
2.
3.
4.

Întrebări pentru autoevaluare:
Concept de grup şcolar.
Caracteristicele grupuli şcolar.
Modalităţi de studiere şi cunoaştere a grupurilor şcolare
Dinamica formării şi educării grupului şcolar
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Lecţii practice (seminare)-16 ore
Seminarul 1,2
Tema:Dezvoltarea, educarea şi formarea personalităţii umane.
Puncte de reper:
1.Conceptul de personalitate umană.
2.Condiţiile şi factorii dezvoltării personalităţăţii umane.
3.Rolul eredităţii şi mediului în dezvoltare şi formarea personalităţii .
4.Etapele de dezvoltare a copiilior. Particularităţile individuale şi de vîrstă.
Impotanţa cunoaşterii lor de către pedagog în activitatea educaţională.
5.Problema acceleraţiei şi maturizării fizico-biologoce şi sociale a personalităţii.
Laturili pozitive şi negative ale acceleraţiei.
6.Educaţia – factor determinant, hotărîtor în procesul dezvoltării şi formării
personalităţii .
7.Procesul de educţie:actualitatea zilei; probleme; perspective.
8 Metodele de cercetare în pedagogie.Caracteristica generală.
Însărcinări:
1. Selectaţi 50 de cuvinte din Dicţionarul explicativ al limbii Române 50
de cuvinte , care caracterizează componentele personalităţii umane.
2. Selectaţi o problemă educativă şi propuneţi o variantă de cercetare a ei
Litereatura:
1.Emil Surdu Prelegeri de pedagogie generală.Bucureşti
2.J Nicola D.Farcaş Pedagogia generală Chişinău
3.J Bantaş Pedagogie, Bucureşti
4.J.Nicola Pedagogie Bucureşti

Seminarul N 3
Tema:Formarea concepţiei stiinţifico-materialistă despre lume la elevi
Puncte de reper:
1.Noţiune de concepţie materiaslistă despre lume.
2. Procesul formării concepţiei materialiste despre lume
3. Căile şi mijloacele formîrii concepţiei stiinţifice despre lume.
4. Educaţia ateistă (la acceptul studentului).
5. Educaţia religioasă ( la acceptul studentului).
Punguţa pedagogică:
a)Evenimentul zilei – discuţia informaţiei din mass-media.
b)Părerea mea este- discuţia unui articol din presa pedagogică
Literatura:
1.Constantin Cucoş, Pedagogie, Polurom, 2000.
2. Babanschii I.K. şi alţ. Pedagoghica, M.1988.
3. Baranov S.P. şi alţ. Pedagogia.Chişinău, 1990.
Seminarul N 4
Tema: Noţiunile de bază ale didacticei.
Puncte de reper:
1. Procesul de instruire şi componentele lui.
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2. Principiile de instruire şi caracteristica lor.
3. Curriculumul obiectului şcolar.
4. Formele de organizare a procesului de instruire.
Punguţa pedagogică:
a)Evenimentul zilei – discuţia informaţiei din mass-media.
b)Părerea mea este- discuţia unui articol din presa pedagogică
Literatura:
1. Constantin Cucoş, Pedagogie, Polurom, 2000.
2. Babanschii I.K. şi alţ. Pedagoghica, M.1988.
3. Baranov S.P. şi alţ. Pedagogia.Chişinău, 1990.
4. Michel Minder. Didactica funcţională, obiective, strategiii,
evaluare.Cartier, 2003.
5. Sorin Cristea. Dicţionar de pedagogie. Litera Internaţional, 2000.
Seminarul N5
Tema: Metodele de instruire.Clasificarea şi caracteristica lor.
Puncte de reper:
1.Noţiune şi cerinţe faţă de metodle de instruire.
2. Caracteizarea metodelor de organizare şi realizare a activităţii de
cunoaştere a elevilor.
3. Caracterizarea metodelor de stimulare a activităţii de cunoaştere
5. Analiza metodelor de control şi autocontrol a activităţii elevilor.
Punguţa pedagogică:
a)Evenimentul zilei – discuţia informaţiei din mass-m,edia.
b)Părerea mea este- discuţia unui articol din presa pedagogică
Literatura:
1.Baranov S.P. şi alţ. Pedagogia.Chişinău, 1990.
2. Babanschii I.K. şi alţ. Pedagoghica, M.1988.
3. Ioan Bantaş şi alţ. Pedagogie, Bucureşti ,1983
4. Michel Minder. Didactica funcţională, obiective, strategiii,
evaluare.Cartier, 2003.
5. Sorin Cristea. Dicţionar de pedagogie. Litera Internaţional, 2000.
Seminarul N 6
Tema:Educaţia intelectuală , politehnică şi a gîndirii creative la elevi.
Puncte de reper:
1. Obiectivele educaţiei intelectuale a elevilor.
2. Educaţia politehnică şi orientsarea profesională a elevilor.
3. Dezvoltarea gîndirii crative la elevi.
Punguţa pedagogică:
a)Evenimentul zilei – discuţia informaţiei din mass-m,edia.
b)Părerea mea este- discuţia unui articol din presa pedagogică
Literatura:
1.Baranov S.P. şi alţ. Pedagogia.Chişinău, 1990.
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2. Babanschii I.K. şi alţ. Pedagoghica, M.1988.
3. Ioan Bantaş şi alţ. Pedagogie, Bucureşti ,1983
4. Michel Minder. Didactica funcţională, obiective, strategiii,
evaluare.Cartier, 2003.
5. Sorin Cristea. Dicţionar de pedagogie. Litera Internaţional, 2000.
Seminarul N7
Tema:Problemele dezvoltării şi formării colectivului de elelvi.
Puncte de reper:
1. Colectivul educativ şi personalitatea copilului.
2. Stuctura colectivului de copii.
3. Căile de formare a colectivului de elevi.
4. Stadiile dezvoltării colectivului de elevi.
Punguţa pedagogică:
a)Evenimentul zilei – discuţia informaţiei din mass-m,edia.
b)Părerea mea este- discuţia unui articol din presa pedagogică
Literatura:
1.Baranov S.P. şi alţ. Pedagogia.Chişinău, 1990.
2. Babanschii I.K. şi alţ. Pedagoghica, M.1988.
3. Ioan Bantaş şi alţ. Pedagogie, Bucureşti ,1983
4. Michel Minder. Didactica funcţională, obiective, strategiii,
evaluare.Cartier, 2003.
5. Sorin Cristea. Dicţionar de pedagogie. Litera Internaţional, 2000.

Seminarul N8
Tema: Problemele educaţiei copiilor în familie.
Puncte de reper.
1. Familia –celulă a societăţii. Problemele interacţiunii cu societatea.
2. Responsabilitatea familiei în educarea generatiei tinere.
3. Conlucrarea pedagogilor cu familia in educarrea copiilor.
Punguţa pedagogică:
a)Evenimentul zilei – discuţia informaţiei din mass-m,edia.
b)Părerea mea este- discuţia unui articol din presa pedagogică.
Literatura:
1.Baranov S.P. şi alţ. Pedagogia.Chişinău, 1990.
2. Babanschii I.K. şi alţ. Pedagoghica, M.1988.
3. Ioan Bantaş şi alţ. Pedagogie, Bucureşti ,2000
4. Elizabeta Stăciulescu, Sociologia educaţiei familiale. Polirom,1997.
5. Sorin Cristea. Dicţionar de pedagogie. Litera Internaţional, 2000.
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Întrebări pentru promovarea examenului la cursul de Pedagogie generală.
1. Bazele teoretico-metodologice ale pedagogiei. Obiectul pedagogiei.Categoriile fundamentale.
Sistemul de ştiinţe pedagogice, legătura cu alte ştiinţe.
2. Metodele de cercetare în pedagogie.Rolul educaţiei în progresul social.
3. Dezvoltarea ,educarea şi formatrea personalităţii.Conceptul de personalitate. Esenţa socială a
omului.Factorii dezvoltării şi formării personalităţii.
4. Etapele de dezvoltare, particularităţile de vîrstă şi individuale ale copilului.Caracteriszarea lor.
5. Procesul pedagogic: noţiunile de bază, caracterizarea lor.Unitataea procesului instructiv-educativ.
6. Principiile procesului instructiv -educativ şi caracteristica lor.Specificul şi interacţiunea metodelor
de instruire şi educaţie.
7. Didactica( baza teoretico-metodologică). Etapele dezvoltării didacticii. Bazele psihologo-pedagogice
ale activităţii cognitive.
8. Structura procesului de instruire, modelarea lui. Principiile procesului instructiv şi caracterizarea lor.
9. Conţinutul învăţămîntului, funcţiile,criteriile de selectare.Caracteristica curricumului la obiectul de
studiu.Realizarea conţinutului învăţămîntului în şcoala contemporană.
10.Metodele de instruire, clasificarea şi carectreristica lor.
11.Formele de organizare a procesului instructiv.
12.Tipologia şi structura lectiilor. Cerinţele lecţiei contemporane.
13.Utilizarea computerului în procesul de instruire.
14.Evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi deprinderilor elevilor.
15.Teoria educaţiei.Scopul,principiile şi legităţile procesului de educaţie.
16.Noţiune de ideal educativ. Formarea concepţiei ştiinţifice despre lume.
17.Metodele de educaţie,clasificara şi caracteristica lor.
18.Educaţia interculturală.
19.Educaţia intelectuală . Sarcinele,conţinutul , şi metodele educaţiei intelectuale a elevilor.
20.Educaţia prin muncă şi politehnică a elevilor.
21.Educarea gîndirii creative la elevi.
22.Orientarea profesională a elevilor. Căile de realizare.
23.Educaţie estetică. Esenţa,sarcinile şi formele educaţiei estetice a elevilor.Posibilităţile activităţilor
extraşcolare de educaţie estetică.
24.Educaţia fizică.Scopul, sarcinile, formele de educaţie fizică in şcoală.Compartimentul extraşcolar al
educaţiei fizice al elevilor.
25.Formarea şi dezvoltarea colectivului de elevi.Structura, căile de formare.
26.Stadiile dezvoltării colectivului de elevi.Rolul colectivului în formarea personalităţii copilului.
27.Învăţătorul – educator şi diriginte de clasă.Sarcinile, funcţiile, conţinutul şi formele muncii educative.
28.Măiestria pedagogică.
29.Munca comună a şcolii, familiei şi societăţii în edificartea viitorului cetăţean.Unitatea acţiunilor.
30.M;anagmentul educaţional. Etica relaţiilor dintre şcoală şi părinţi, dintre şcoală şi societate.
31.Structura sistemului de învăţămînt din Republica Moldova.
32. Doctrine pedagogice moderne.
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Conţinutul disciplinei Prelegeri
Bazele teoretico-metodologice ale pedagogiei-2 ore.
Obiectul pedagogiei.Categoriile fundamentale. Sistemul de ştiinţe pedagogice, legătura cu
alte ştiinţe.Metodele de cercetare în pedagogie.Educaţia şi progresul social.
Dezvoltarea ,educarea şi formatrea personalităţii-2 ore.
Conceptul de personalitate. Esenţa socială a omului.Factorii dezvoltării şi formării
personalităţii.Etapele de dezvoltare, particularităţile de vîrstă şi individuale ale copilului.Elevulobiect şi subiect al acţiunii instructiv – educative.
Bazele teoretice ale didacticei- 12 ore.
1.Didactica( baza teoretico-metodologică) – 2 ore. Etapele dezvoltării didacticii. Bazele
psihologo-pedagogice ale activităţii cognitive.Formarea concepţiei stiinţifice despre lume
la elevi.
5. Conţinutul învăţămîntului (curriculum) -2 ore. Funcţiile,criteriile de selectare.
Structura procesului de instruire, modelarea lui.Documentele şcolare.
6. Procesul pedagogic - 2 ore. Unitataea procesului instructiv-educativ. Componentele
cognitiv, formativ, aplicativ ale procesului de instruire.Principiile procesului instructiv educativ şi caracteristica lor.
4.Metodele de instruire – 2 ore. Clasificarea şi carectreristica metodelor de
instruire:metodele organizării şi realizării activităţii cognitive (verbale, intuitive,practiceactive, reproductive,inductive şi deductive, etc.); metode de stimulare şi motivare a activităţii
cognitive a elevilor; metodele de control şi autocontrol în instruire.
5. Formele de organizare a procesului instructiv- 2 ore. Lecţia – forma de bază.Tipologia şi
structura lectiilor.Proiectarea didactică.Mijloacele de instruire.
6. Evaluarea -2 ore. Evaluarea cunoştinţelor , priceperilor şi deprinderilor
elevilor.Importanţa educativă şi instructivă a evaluării. Tipurile şi formele evaluării.
4. Teoria educaţiei - 16 ore.
1.Procesul de educaţie – 2 ore. Scopul, esenţa , principiile şi legităţile procesului de
educaţie.Noţiune de ideal educativ.
2. Metodele de educaţie,clasificara şi caracteristica lor – 2 ore.
3. Educaţia interculturală -2 ore. Cocept de educaţie interculturală: eco-cultural; nişa de
dezvoltare.Efectele contactelor culturale. Adoliscenţa, violenţa, factori de stres în societate.
Dimensiunile educaţiei interculturale. Perspective interculturale.Metodologii şi mijloace ale
educaţiei interculturale.
4. Managmentul educaţional -2 ore. Managmentul educaţional ca ştiinţă. Principiile
mamagmentului educaţional: conducerea democratică; îmbinarea responsabilităţii personale
cu conducerea colectivă; operativitatea; deontologia conducerii;promovarea
cadrelor.Nivelurile de conducere. Diagnoza, prognoza, funcţiile conducerii .
5. Sociologia educaţiei familiale – 2 ore. Educaţia familială ca problemă a societăţii.Cîmpul
educaţşional al familiei.Stiluri educative ale familiei. Educaţia în familiile cu devianţe
(monoparentale; părinţi „vitregi‖; demisia paternală...).Raportul fmiliei copilului cu ceilalţi
agenţi educativi: şcoala, societatea.Restructurarea cîmpului educaţional al familiei în raport cu
schimbările sociale, deciziile politice. Copilul actor al propriei educaţii.
6.Orientarea şcolară şi profesională -2 ore. Concept de orientare şcolară şi profesională.
Factorii orientării şcolare şi profesionale.Strategii ale orientării şcolare şi profesionale.
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7. Dezvoltarea colectivului de elevi ca factor educaţional -2 ore. Coceptul colectivului de
elevi.Caracteristica colectivului de elevi: mărimea; compoziţia; structura;interese, obiective;
sistemul de relaţii; liderizmel; caraterul democratic al vieţii în grup.Modalităţi de studiere a
colectivului de elevi. Dinamica formării colectivului de elevi.
8. Doctrine pedagogice moderne -2 ore. Complexitatea procesului educaţional. Teorii
pedagogice. Fundamentarea teoretică a diferitor teorii, tehnologii educaţionale .

Literatura.
1.Bontaş, Ioan. Pedagogie. Bucureşti.: All International, 1996. 317 p.
2. Cucoş, Constantin.Pedagogie. Iaţi.:Polirom, 2000. 232 p.
3. Babanschi, Iuri. Pedagogie. Chişinău.: Lumina,1986, 435 p.
4. Cucoş, Constantin. Istoria pedagogiei.Iaşi.: 2001, 288 p.
5. Romiţă, B. Iucu. Instruirea şcolară.Iaşi.: 2001,186 p.
6. Barabov, S.P. Pedagogica. Moscva.: 1987,368 p.
7. Crivoşenco, L. P. Pedagogica. Moscva.:2004, 432 p.
8. Steiner, Rudolf. Educaţie pentru libertate.Cluj.:1994. 266 p.
9. Dasen, Pierre ... Educţia interculturală. Iaşi.:1999. 208 p.
10. Cara, Angela. Unitetea de învăţănînt: Managmentul educaţional. Cişinău.: 2002, 112 p.
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Prezentele Note de curs eu fost elaborate conform timpului rezervat
pentru cursul de Pedagogie Generală la facultăţile Filologie şi Muzică
şi Pedagogie Muzicală: 32 ore prelegeri şi 16 ore seminare.
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